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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
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                        Plenário 02
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002362-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERENTE: JOSE PEDRO DA SILVA, 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$ 1.271,50 (um mil, 

duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) e Taxa Judiciária a 

pagar: R$ 1.271,50 (um mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta 

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, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008597-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. B. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. D. S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE MATSUURA BORRALHO OAB - MT21616-O (ADVOGADO(A))

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: NADINE MOREIRA DA SILVA 

BOTELHO,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: Taxa Judiciária a pagar: R$ 72,21 (setenta 

e dois reais e vinte e um centavos). Fica cientificado de que para emissão 

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008597-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. B. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. D. S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE MATSUURA BORRALHO OAB - MT21616-O (ADVOGADO(A))

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERENTE: PEDRO ANTONIO BOTELHO 

DE CAMPOS, 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: Taxa Judiciária a pagar: R$ 72,21 (setenta 

e dois reais e vinte e um centavos). Fica cientificado de que para emissão 

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003143-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

HEIDINARA BRASIL DA ROCHA OAB - 030.143.001-28 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1019105-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS ARTUR GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038532-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNY BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028286-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA DA CRUZ SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023875-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER,nos 

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

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

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

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

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

pagar: R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos). Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009808-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDUY SIMAO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 
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DE SEGURO E CIA, nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015637-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038699-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta 

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

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

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

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

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

CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha 

taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014235-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013771-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE NARCISO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 
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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, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013388-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAITANO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020807-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER GOMES 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))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034800-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILLER ARRUDA NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006339-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015911-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023418-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO BATISTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030229-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DE AMORIM OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 165,36 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos) e Taxa 

Judiciária a pagar: R$ 87,12 (oitenta e sete reais e doze 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, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021799-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEUDA TARGINO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER, nos 

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

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

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

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

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

pagar: R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos). Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037867-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON LEMES 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))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 
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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, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002815-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014560-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028791-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZA DAQUE LEMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019851-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN JOSE FERREIRA LEME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco 

reais e vinte centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de 

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

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

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

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

CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha 

taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068321/2/2020 Página 8 de 231



no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500988-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIR ELIAS DONATO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: AMIR ELIAS DONATO 

FILHO,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$ 35,18 

(trinta e cinco reais e dezoito 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, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004458-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta 

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

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

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

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

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

CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha 

taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015978-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTIANE DA COSTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta 

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

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

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

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

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

CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha 

taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027324-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANDRE OLIVEIRA DOS REIS (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))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta 

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

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

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

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

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

CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha 

taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023977-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta 

e quatro centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de 
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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, 20 de fevereiro de 2020.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034407-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JUSTINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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 a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos sobre as alegações da requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio 

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041384-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI MORAES DA SILVA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (IMPUGNADO)

NUTRANA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos sobre as alegações da requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio 

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041374-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES PERES ARANTES (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRANA LTDA (IMPUGNADO)

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerente para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

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

Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041374-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES PERES ARANTES (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRANA LTDA (IMPUGNADO)

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

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

Cível

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1042630-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERSON CEROZINO ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial de Mjb – Comércio de 

Equipamento e Gestão de Pessoal Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação 

De Credores, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, 

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

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

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

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003861-70.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILDO CATARINO DE SOUZA (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 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial de Mjb – Comércio de 

Equipamento e Gestão de Pessoal Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação 

De Credores, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, 

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

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

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

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003490-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR ROMAO DA SILVA (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 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial de Mjb – Comércio de 

Equipamento e Gestão de Pessoal Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação 

De Credores, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, 

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

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

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

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004347-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial de Mjb – Comércio de 

Equipamento e Gestão de Pessoal Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação 

De Credores, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, 

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

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

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

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020343-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS AMORIM DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (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))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Lumen Construtora e 

Incorporadora S/A, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034803-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO XAVIER DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019996-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO CAMILO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))
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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))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Lumen Construtora e 

Incorporadora S/A, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1018630-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRAB NA IND DA CONST E DO MOB DE ROO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (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))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Lumen Construtora e 

Incorporadora S/A, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1042290-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

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)

 

Visto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1018911-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR INACIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033777-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

 

Visto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033783-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THULIO RAFAEL BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

 

Visto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004100-74.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BARROS DA COSTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS POLEZI OAB - SP80348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (IMPUGNADO)

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

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

(ADVOGADO(A))

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de Impugnação À Relação de Credores 

interposta por dependência aos autos da Recuperação Judicial de Extra 

Caminhões Ltda, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias 

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

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

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1028557-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FELIX DA SILVA BRANISSO (REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ SERGIO DEL GROSSI OAB - MT8294-B (ADVOGADO(A))

ACEBRA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI OAB - MS9916-B (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE CAMARGO LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR FAVERO MOI (TERCEIRO INTERESSADO)

CAROLINE FONTANA PALAVRO OAB - RS73270 (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

PREPAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 

EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

DROGARIA ROSARIO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO CARNEIRO ROSI OAB - MG0071639A (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914-O (ADVOGADO(A))

Leonardo Moro Bassil Dower (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO RODRIGO SANT ANA OAB - SP0234190A (ADVOGADO(A))

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PREMIUN VET DISTRIBUIDORA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

EDSON KOHL JUNIOR OAB - MS15200 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Procedo à intimação da recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias, dando cumprimento aos 

itens 2 e 12 da decisão Id:. 27392333. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029672-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO(A))

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

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

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO BORGES ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. À vista do parecer ministerial (ID. 24071558), intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar 

sobre as informações solicitadas. Após, renove-se a vista ao Ministério 

Público, vindo-me, em seguida, concluso para análise dos pedidos 

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

urgência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1110201 Nr: 14758-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, 

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMEIRAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA DE 

LIVROS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, VILA SESAMO COMERCIO 

VAREJISTA DE BRINQUEDOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16785, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291/MT, 

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR GOES 

LOBATO - OAB:OAB/SP 307.482, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:3955, AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - OAB:OAB/MT 15.948, 

AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS 

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

GALDINO - OAB:13.955/MT
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 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1026353 Nr: 34961-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS PAX TRANSPORTADORA LTDA, LEONARDO 

PIO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, ROSMERI VALDUGA - OAB:11.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19144

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes aos advogados mencionados na fl. 08, 

para atuarem junto ao presente feito, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 840766 Nr: 45116-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ PIMENTA, PEDRO MARTINS VERÃO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, PATRÍCIA DE PAULA TEIXEIRA GONÇAVES - 

OAB:98169/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 855519 Nr: 57948-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVISSON ALVES VIANA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA CONSTRUTORA ALIANÇA, 

RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que os embargos de declaração opostos pelo embargante 

visam obter efeitos modificativos, intimem-se as embargadas e o síndico 

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

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063739 Nr: 52637-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE MAIMONI, SAMANTHA RONDON 

GAHYVA MARTINS, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A IND. E COMÉRCIO

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

OAB:9.237/MT, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193-B/MT, 

KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE 

HELEN ANTONACCI - OAB:316885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, EDUARDO 

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

JUNIOR - OAB:5.222/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Ante o retorno dos autos à 1ª instância, intimo as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1040029 Nr: 41640-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

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

úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 952947 Nr: 1458-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

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

EXPORTAÇÃO LTDA, MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, 

MASSA FALIDA DE ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:OAB/MT 11.260, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 180, e concedo o prazo de 15 dias úteis para 

manifestação.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 948907 Nr: 59600-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SALES DE BRITO - 

OAB:246.686/SP, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

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

OAB:8455/MT

 Visto.

Considerando que os embargos de declaração opostos pela recuperanda 

Clarion S/A Agroindustrial às fls. 358/363, visam obter efeitos infringentes, 

intimem-se a AGROINDUSTRIAL S/A e o ADMINISTRADOR JUDICIAL para 

manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 963752 Nr: 7782-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OURINVEST S/A, CARLA HELENA GRINGS & 

CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAJES PONTUAL LTDA - ME

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

MENDES - OAB:8361/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16846-A, RICARDO DE AGUIAR FERONA - OAB:176.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 998947 Nr: 23019-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:A399972-8, EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

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

úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 894849 Nr: 26391-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MOTORISTAS, PROFISSIONAIS E 

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORT, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:19.032/MT

 Visto.

Determino a intimação da recuperanda e do administrador judicial para 

manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1440572 Nr: 17960-96.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZIMAR ALVES DIAS MENEZES, NALIAN BORGES 

CINTRA MACHADO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - OAB:14100

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

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

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

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1441805 Nr: 18284-86.2019.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS CARVALHO 

WALDEMAR - OAB:124436, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - 

OAB:199104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

prazo sucessivo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1451819 Nr: 1490-53.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE - CONSTRUTORA E INCOPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVEIRO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta MARIA DE LOURDES 

MATHEUS, por dependência aos autos da falência de TRESE 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885572 Nr: 20237-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROYOSHI KONNO, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARROQUIS BORGO FREIRE - OAB:41091 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Impulsionando o presente feito, intimo o Administrador Judicial e a parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias retire a Carta Precatória 

de intimação da parte requerente, em secretaria, para sua devida 

distribuição no Pje com comprovação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467368 Nr: 34173-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME, TORRES & CIA LTDA, 

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, Gustavo Mendes Prince, Onix 

Distribuidora de Produtos Elétricos LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, JOÃO 

MAIA PINHEIRO, IBRATIN CENTRO OESTE LTDA, CLARO S/A, DURVAL DA 

LUZ, JAMIL CONCEIÇÃO RODRIGUES, EDISON BATISTA DA CONCEIÇÃO, 

docarmo sarate, GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA, JOSE 

AUGUSTO FILHO CORREA, JOSE MOURA SANTOS, MANOEL VALDIR 

DOS SANTOS, WILSON CORÉ, SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA, 

BENEDITO FRANCISCO DA SILVA FILHO, LAURINHO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:6.218/MT, ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:10168/MT, BENY SENDROVICH - OAB:184031 OAB SP, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT, CLEIDI ROSANGELA 

HETZEL - OAB:OAB/MT 8.244-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, Jeferson Xavier Kobi - OAB:6384 ES, 

JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:25.430/PR, JOSÉ CARLOS DE 

OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5.959/MT, JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - OAB:35.111/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo a parte ANDERSON DE MORAIS SANTANA 

(petição fl. 2592), representado pelo seu patrono CELITO L. Bernardi 

(OAB/MT 7.008-B) para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis , regularizar a 

representação processual, juntando aos autos procuração outorgada ou 

informe em qual folhas, referido documento fora juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1382606 Nr: 4816-55.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE DE JESUS 

PORTO SILVA SCOTTON - OAB:20659/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta SÔNIA APARECIDA 

SOARES DOS SANTOS, por dependência aos autos da recuperação 

judicial de ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME, que, conforme 

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

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1391215 Nr: 6898-59.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR TEIXEIRA, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, HERBERT REINALDO DE O. PORTO - 

OAB:17.626/MT

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

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973

 Visto.

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

crédito conforme requerido à fl. 34, mediante recibo nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1403779 Nr: 9796-45.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ORESTE ZANELLA DOS SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

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

manifestar-se sobre os termos do pleiteado pela Recuperanda (fls. 20/23), 

bem como sobre o que dispõe o parecer elaborado pelo Administrador 

Judicial (fls. 28/30).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1403863 Nr: 9824-13.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAIXÃO DE MESQUITA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

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

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

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

OAB:14.605/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - 

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

16.394

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

manifestar-se sobre os termos do pleiteado pela Recuperanda (fls. 20/22), 

bem como sobre o que dispõe o parecer elaborado pelo Administrador 

Judicial (fls. 28/30).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241753 Nr: 18623-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ VILANOVA BARRETO, MÔNICA 

SANTOS LIMA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

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

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

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 139/144, e concedo o prazo de 30 dias úteis para 

manifestação.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1247142 Nr: 20280-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KARINA DE MATTOS GUIMARÃES, CLAYTON DA 

COSTA MOTTA

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

LTDA.

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

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

Jorge Aurélio Z. Taques - OAB:4.700, PEDRO JORGE ZAMAR 

TAQUES - OAB:17.467

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

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1412946 Nr: 11803-10.2019.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Visto.

Considerando que os embargos de declaração opostos pela recuperanda 

às fls. 285/288, visam obter efeitos infringentes, intime-se o administrador 

judicial para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1449611 Nr: 972-63.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta GRACIANE OLIVEIRA DOS 

SANTOS, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

CASTOLDI DIESEL LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1449633 Nr: 977-85.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1451810 Nr: 1488-83.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO CAREAGA - 

OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta ANTONIO CARLOS 

BARBOSA, por dependência aos autos da recuperação judicial de MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1452538 Nr: 1695-82.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPRIANO NUNES DA LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN GNOATTO - OAB:5.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta CIPRIANO NUNES DA LUZ, 

por dependência aos autos da recuperação judicial de ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174832 Nr: 42052-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE DALLA COSTA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Visto.

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

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

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

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

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

prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174848 Nr: 42067-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX PREDIGER DA SILVA, KDSDS, Luiz Alexandre 

Cristaldo, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA, MARIA APARECIDA DE 

SOUZA SILVA

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

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

OAB:684-COREC, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

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

transação celebrada às fls. 54/57, e JULGO O PROCESSO, com resolução 

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

de Processo Civil/2015.

As custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados na 

forma pactuada.

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

 Ciência ao Ministério Público e ao Administrador Judicial.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199471 Nr: 4528-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA 

REGIONAL DO TRABALHO DA 23° REGIÃO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, THIAGO GURJÃO ALVES RIBEIRO - OAB:PROC. 

TRABALHO

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

OAB:9229/MT

 Visto.

Ante a manifestação do Ministério Público do Trabalho (fls. 75/94), 

renove-se vista a falida e ao Administrador Judicial, no prazo comum de 

05 dias úteis.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204749 Nr: 6382-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, FRANCISCA DE ARAUJO MARQUES - 

OAB:2661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Visto.

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

prazo sucessivo de 05 dias úteis.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1298758 Nr: 8109-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

TRANSPORTES LTDA, M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOMA DO BRASIL S/A, RICARDO FERREIRA 

DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RODRIGUES BRANDÃO 

- OAB:OAB/PR 44320

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 237/238, e concedo o prazo de 15 dias úteis para 
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manifestação.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299321 Nr: 8268-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

TRANSPORTES LTDA, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE, M. R. 

TRANSPORTADORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 9.708-A

 Visto.

Considerando que os embargos de declaração opostos pela recuperanda 

às fls. 202/205, visam obter efeitos infringentes, intimem-se a 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA 

AMAZÔNIA – SICOOB CREDISUl e o ADMINISTRADOR JUDICIAL para 

manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1315260 Nr: 12026-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VALDIR PEREIRA PENEZZI, LENY SOARES 

MULINARI, Luiz Alexandre Cristaldo

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

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

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1316871 Nr: 12391-51.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PIZANESCHI, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16.520, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

CELSO PIZANESCHI ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto à falência de AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL LTDA, 

com sua consequente retificação do valor de R$ 1.266,15, no quadro geral 

de credores.

Embora devidamente intimada, a recuperanda permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl.46.

O Administrador Judicial se manifesta pela retificação do crédito do 

habilitante (fls. 47/50).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito 

no valor atualizado de R$ 1.266,15, resultante dos autos da reclamação nº 

00737.2088.002.23.005.

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, o Administrador Judicial não se opõe ao 

pedido, o crédito do autor deve ser retificado, para que passe a constar a 

importância de R$ 1.266,15.

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

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL 

LTDA no quadro de credores da falida, no valor de R$ 1.266,15, 

classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1341077 Nr: 18026-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOBETT INDÚSTRIA METÁLICA E COMÉRCIO LTDA, 

LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - OAB:11120

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

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

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

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

Ante a alegação da recuperanda e 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1343170 Nr: 18435-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACAERY DE SOUZA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA PATRICIA SOUZA - 

OAB:5.264/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536

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

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

MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

ACAERY DE SOUZA ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto à recuperação judicial de ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES 

LTDA, com sua consequente retificação do valor de R$ 27.791,77, no 

quadro geral de credores.

O Administrador Judicial e a recuperanda se manifestam pela retificação 

do crédito do habilitante (fls. 23/26 e 34/35).

Parecer do Ministério Público pela não intervenção (fl. 37/39).

É o relatório. Decido.
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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$ 27.791,77, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000562-49.2017.5.23.0001.

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

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

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

ser retificado, para que passe a constar a importância de R$ 27.791,77.

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

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de ACAERY DE SOUZA, no quadro de 

credores da recuperanda, no valor de R$ 27.791,77, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1359317 Nr: 21298-15.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA., TUT 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES BARROS CARVALHO - OAB:8852, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:19.032

 Visto.

IZAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de TUT TRANSPORTES 

LTDA, com sua consequente retificação do valor de R$ 548,69, no quadro 

geral de credores.

A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela retificação 

do crédito do habilitante (fls. 47/48 e 59/60).

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$ 548,69, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000370-60.2017.5.23.0052.

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

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

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

ser retificado, para que passe a constar a importância de R$ 548,69.

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

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de IZAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, no 

quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 548,69, classificado 

como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1359993 Nr: 21447-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO PRAXEDES, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

LTDA

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

SILVA - OAB:6565, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:8428/MT

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

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

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

OAB:5.940/MT

 Visto.

JOSÉ AUGUSTO PRAXEDES ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 4.459,29, no quadro geral 

de credores.

Embora devidamente intimada, a falida permaneceu inerte, conforme 

certidão de fl.30.

O Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito do 

habilitante (fls.33/36).

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

37/38).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que 

reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 4.459,29, 

resultante dos autos da reclamação nº 0023595-28.2012.811.0001.

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

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

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

de constar a importância de R$ 4.459,29.

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

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de JOSÉ AUGUSTO PRAXEDES, no quadro 

de credores da falida, no valor de R$ 4.459,29, classificado como 

concursal na classe quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1366863 Nr: 1353-08.2019.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A, BANCO J. SAFRA S/A, 

LEONARDO MORO BASSIL DOWER, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

MATO GROSSO LTDA. - ME

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

FERNANDES DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para que certifique se o crédito em 

questão é objeto de habilitação de crédito, no prazo de 05 dias úteis.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1367895 Nr: 1555-82.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENINE PEREIRA DA SILVA, CM Administração Judicial 

e Pericias Ltda – EPP

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

AUTOMÓVEIS LTDA

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

OAB:14.870/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1375803 Nr: 3278-39.2019.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO BONFIM, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE S. LACHESKI - 

OAB:4703/RO, FERNANDO SANTINI ANTONIO - OAB:3084/RO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

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

manifestar-se no presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 72128 Nr: 4959-79.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, CLAYTON DA COSTA MOTTA

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

LTDA., ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, ANTONIO CARLOS BARCELOS - 

OAB:5.328-A, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14.870/MT, ROMEU 

DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 Visto.

Ante a manifestação do Administrador Judicial (fls. 406/413), determino o 

apensamento do presente feito aos autos nº 24501-87.2015.811.0041, 

Código: 1002535.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74719 Nr: 10795-62.2000.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHILIPS DO BRASIL LTDA, JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA E COELHO DE SOUSA, RJ CONSTRUTORIA, PERICIA E 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

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

OAB:6065/MT, JUCILENE APARECIDA DA SILVA - OAB:3686/MT, RUY 

RIBEIRO - OAB:12010/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILO - 

OAB:170707

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes ao advogado para atuar junto ao presente 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111965 Nr: 15514-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTES LTDA E PORTO SECO, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S.A, BIPAR INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

Ante a alegação da recuperanda e 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1106451 Nr: 13150-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES DE 

CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE 

CARGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MULLER ABREU LIMA 

- OAB:OAB/MT 6.177, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE 

- OAB:5703/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079565 Nr: 1265-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA CHICK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: alexandre bocchetti nunes - 

OAB:93.294 RJ, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198, erika 

cristina frageti santoro - OAB:128.776, MARCO AURÉLIO AGUIAR 

BARRETO - OAB:OAB/BA 8.755, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO 

- OAB:13430-A, PAULO SÉRGIO GALIZIA BISELLI - OAB:119.822/SP, 

SILVIO OLIVEIRA TORVES - OAB:29.355/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

Ante a manifestação do Administrador Judicial (fls. 337/339), determino o 

apensamento do presente feito aos autos nº 15861-90.2018.811.0041, 

Código: 1331104.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145175 Nr: 29714-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA 

AVANÇO LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S/A, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME, CROÁCIA LOCADORA DE 

MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDAQ, PBG S/A, CLARO S/A, TOTVS 

S.A, BANCO SANTANDER S/A, COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO E CEREAIS LTDA, ZIED H. SALIM ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, 

JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A, JOSÉ HENRIQUE 

CANÇADO GONÇALVES - OAB:57.680-MG, KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT, MARIANO MARTORANO MENGOTTO - OAB:15773-SC, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:OAB/MT 3844, SÉRVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da empresa recuperanda UNIÃO TOTAL 

ENGENHARIA LTDA. para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se no presente 

processo acerca das alegações de fls. 1.959 e 2.277, bem como sobre o 

parecer elaborado pelo Ministério Público Estadual, acostado às fls. 

2.270/2.276.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002535 Nr: 24501-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., 

TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, CLAYTON DA COSTA MOTTA

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

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

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

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

VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, LUIZ CARLOS CACERES - 

OAB:26822-B/PR, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, WILLIAM 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

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

manifestar-se no presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1068872 Nr: 54925-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARTINS MOREIRA - 

OAB:21.612, DURVAL GARCIA FILHO - OAB:16966-DF, WÁLLACE 

ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 Visto.

Ante a manifestação da parte impugnada (fls. 88/91), determino o 

apensamento do presente feito aos autos nº 51836-81.2015.811.0041, 

Código: 1061953.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 895849 Nr: 26979-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

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

OAB:18763-A, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 154/154-v, e determino a suspensão do curso do 

processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 948910 Nr: 59603-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FLAVIANO 

TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15169

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

OAB:8455

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 750702 Nr: 2431-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M.S.R. 

LTDA ( GETULIO GRILL), AFONSO SALGUEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS ALESSANDRA DE 

MOURA MOREIRA - OAB:13.291/MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT

 Visto.

Intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para que certifique se o crédito em 

questão é objeto de habilitação de crédito, no prazo de 05 dias úteis.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060104 Nr: 51126-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONAI TRANSPORTES LTDA, NORTETRANS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, BANCO SAFRA, RODOBENS 

CAMINHÕES CUIABA S.A, BANCO BRADESCO, FERNANDO COSTA 

FERNANDES, THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS LTDA, 

AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA, BANCO DO BRASIL 

S/A, AUTO POSTO SERRANO LTDA - ME, AUTO POSTO E RESTAURANTE 

CASTELO LTDA., SÃO MATHEUS AUTO POSTO CUIABÁ LTDA., NR 

ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA, CENTRO 

DE GESTÃO DE MEIO DE PAGAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055, ADRIANO GREVE - OAB:211.900/SP, 

EDUARDO TADEU GONÇALES - OAB:174404, FERNANDO COSTA 
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FERNANDES - OAB:, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

JONATHAS BORGES HOSAKA - OAB:15.136/MT, LEANDRO GARCIA - 

OAB:OAB/SP 210.137, LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - 

OAB:215.351/SP, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:OAB/MT 11.242, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8.656/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, RONAN PAGNANI TRUJILLO - OAB:313182, 

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

OAB:201849/SP, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os embargos de declaração opostos pela União (Fazenda 

Nacional) às fls. 1.315/1.323, em face da decisão que concedeu a 

recuperação judicial, são intempestivos. Diante ao exposto, promovo à 

intimação da recuperanda para, em 05 (cinco) dias, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029359 Nr: 36507-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SABINO DA SILVA - EPP, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, ROTA OESTE 

VEICULOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO MERCEDES 

BENZ DO BRASIL S/A, BANCO VOLKSWAGEN S/A, BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A, BANCO BRADESCO S/A, AUTO POSTO SERTANEJO DE 

ANDRADINA LTDA., RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, ADRIANO CARELLO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - OAB:OAB/PR 39.274, 

ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - OAB:8659/MS, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.501-B, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - 

OAB:12291/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:24498/PR, FABIOLA MESQUITA - 

OAB:23926-A, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137, LUCIANA 

SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO 

- OAB:684-COREC, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:42.074/PR, Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:313182, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao item II da decisão de fl. 1932, intimo todos os credores 

cadastrados nos autos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem 

seus dados bancários diretamente à empresa recuperanda ou ao 

administrador judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1284191 Nr: 3006-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY VIEIRA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, LUÍZ 

HENRIQUE CARLI - OAB:8.559 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 Promovo a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestarem-se no presente processo acerca do retorno dos autos para 

a 1ª Instancia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 978940 Nr: 13533-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORCENIO FERREIRA DA SILVA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. 

INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. 

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na 

decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam 

os vícios alegados pelos embargantes, que buscam rediscutir matérias 

devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é 

incabível nos declaratórios. 3. "Conforme a jurisprudência consolidada no 

âmbito desta Corte, a interposição de mais de um recurso pela mesma 

parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo 

recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao 

princípio da unirrecorribilidade das decisões" (EDcl no REsp n. 

1.293.275/AM, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 21/3/2016). 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AgRg no AREsp: 742461 RJ 

2015/0167887-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 26/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

05/10/2017) (negritei) Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ofertados pela recuperanda às fls. 162/164. Preclusa esta 

decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 801974 Nr: 8421-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DA SILVA, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:5.940/MT

 Visto.

JOÃO GOMES DA SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à Falência de CONSPAVI CONSTRUÇÃO E 

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

18.831,11, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

O Administrador Judicial pugna pela inclusão do crédito do habilitante, 

porém no valor de R$ 18.314,67 (fls. 95/98).

 Apesar de devidamente intimada, a falida permaneceu inerte (fl. 109).

Parecer do Ministério Público pela inclusão do crédito, “na forma 

destacada pelo Administrador Judicial” (fls. 110/111).

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$ 18.831,11, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0132400-41.2010.5.23.0008.

 Em que pese o habilitante tenha informado que o seu crédito perfaz a 
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importância de R$ 18.831,11, 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$ 18.314,67, tendo em vista que a atualização foi efetivada até a 

data da decretação da falência.

 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 JOÃO GOMES DA SILVA, no quadro 

de credores da falida, no valor de R$ 18.314,67, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126889 Nr: 21685-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA, 

LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14688, RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL - 

OAB:15535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA ingressou com o 

pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à falência de 

SUPERMERCADO OASIS LTDA ME, com sua consequente retificação do 

valor de R$ 9.333,18, no quadro geral de credores.

Embora devidamente intimada, a recuperanda permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl.66.

O Administrador Judicial se manifesta pela retificação do crédito do 

habilitante (fls. 123).

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

124).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos da 6ª Cível De Cuiabá, que reconheceu a existência de crédito no 

valor atualizado de R$ 9.333,18, resultante dos autos da reclamação nº 

1439-81.2016.811.0041.

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

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

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

para que passe a constar a importância de R$ 9.333,18.

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

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E 

RECEBIMENTO LTDA, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

9.333,18, classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 847020 Nr: 50570-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO VIEIRA DOS SANTOS, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807, RAFAEL SPEROTTO - OAB:60.882 OAB/RS

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

OSVALDO VIEIRA DOS SANTOS, no quadro de credores da recuperanda, 

no valor de R$ 5.045,57, classificado como trabalhista. Ciência ao 

Ministério Público.Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 934921 Nr: 51960-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA ME, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS 

LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA, MASSA FALIDA de GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON F COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Visto.

Ante a manifestação da parte impugnante (fls.142/144), intimem-se as 

falidas para que apresentem os documentos referente as operações que 

deram origem ao crédito cedido à parte autora objeto desta ação, no prazo 

de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1104679 Nr: 12424-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CUMBARU LTDA, ZENON FERNANDES 

DE OLIVEIRA, CÉLIO CASADEI, SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ORLANDO DOS SANTOS, PAULO HORN, 

OTAIR DA SILVA BORGES, VALMIR ERMES VIEIRA, CLEISON DAVI D 

PAES, REGINALDO JOSE DE SOUZA, FLAVIO BRUMADO, GILMAR 

MARQUES MENDES, VALDECIR NERVES, JOSE ANTONIO BORGES, EDIO 

BARBOSA BORGES, CAMILA MARQUES DA SILVA, WUDSON DE TAL, 

MANOEL DE TAL, VAGNER DE TAL, JOÃO BENTO, BEATRIZ DE TAL, 

MARCIA LOPES, MARIA RITA AMORIM DE CASO, MARCOS ANTONIO DE 

TAL, MILTON DE MORA, RAIMUNDO FIDELIS, BEATRIZ DE TAL, WALMIR 

DE TAL, MARCOS AURELIO GARCES LIMA, LINDOMAR ALVES LOPES, 

ENEIAS ALMEIDA TEIXEIRA, OSMAR APARECIDO MORAES, ROSIMAR DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES, MONOEL FERREIRA DA SILVA, 

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

FLAVIO BRUMADO, JOSÉ DA SILVA, MILTON CAERANO GOMES, 

PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA, ADRIANO SANTOS VIEIRA, 

IZAQUEL PEREIRA LIMA, CELIO SOUZA SILVERIO, ALDEMIR PEREIRA 

LIMA, CLAUDEIR PEREIRA LIMA, JOSE MILTON PEREIRA LIMA, MARCIO 

FERREIRA DA SILVA AUGUSTO, JOSE ANTONIO BORGES, REINALDO 

FELIX DA SILVA, ANTONIO CARLOS MARCELINO, SIDNEY APARECIDO 

MAESTER, ERICA PARRO, IVERSON BACH, PATRICIA RAQUEL DE 

CAMPOS VIEIRA, CLEUSA JOSEFA RAMOS, JOSE MILTON FERNANDES, 

JOSE AMERICO DE LIMA BATISTA, FRANCIELE PONCIANA DE GOES, 
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ASSOCIAÇÃO BOM FUTURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6.283-B/MT, CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - OAB:5289/MT, 

DAVID DA SILVA BELIDO - OAB:14.619, JOSE MARCOS DO AMARAL 

FERREIRA FILHO - OAB:OAB/MT 17436, KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - 

OAB:17431-A, NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - OAB:6389/O

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

FUNDIÁRIO - OAB:, ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - OAB:19631/O, 

FRANCIELE PONCIANA DE GOMES - OAB:, MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15.177, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177

 .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.Sendo tempestivo o recurso, recebo 

os embargos de declaração para julgamento.Em análise aos argumentos 

trazidos pela parte embargante, imperioso ressaltar que ao analisar o 

pedido das partes, o magistrado deve atentar-se aos limites estabelecidos 

na lide, não podendo conceder nada a mais (ultra petita) ou diferente do 

que foi pedido (extra petita),em conformidade com o princípio da 

congruência ou adstrição, razão pela qual ACOLHO EM PARTE os 

embargos apresentados, para modificar a decisão de fls.1958, que passa 

a conter a seguinte redação: Acolho o parecer ministerial; por 

conseguinte,DEFIRO o pedido formulado às fls. 1.743/1.745 a fim de 

autorizar a ligação das unidades consumidoras de energia elétrica, nas 

residências dos requeridos, haja vista não intervir na verificação da 

situação possessória do imóvel, bem como não prejudicar a efetividade da 

sentença em solucionar o litígio possessório.Com relação à alegada 

omissão, não vislumbro sua ocorrência posto que, requeridos refere-se 

aos associados da requerida Associação Bom Futuro, parte que pleiteou a 

autorização para ligação das unidades consumidoras.À secretaria 

determino:1- A retificação do ofício expedido à fl.1959, constando a nova 

redação da decisão, informando apenas a autorização para ligação das 

unidades consumidoras dos requeridos.2- A intimação das partes para 

apresentação razões finais escritas, de forma sucessiva, nos termos do 

art. 364, § 2º, do CPC. 3-Decorrido o prazo, certifique-se e colha-se 

manifestação representante do Ministério Público, nos termos do art. 178, 

I I I ,  do CPC.Int imem-se. Int ime-se a Defensor ia Públ ica 

pessoalmente.Expeça-se o necessário.Ciência ao Ministério Público

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022951 Nr: 33373-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA PERES BUCAIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

ALBINO DA SILVA DUQUE, JOCINIL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, THAIANE PERES BUCAIR - OAB:12376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ELISABETH 

NASCIMENTO - OAB:10276/MT, MIRIAN ELIZABETH NASCIMENTO - 

OAB:, WLADEMIR GALDINO DELGADO - OAB:9019/MT

 3.Designo audiência de instrução para o dia 16/04/2020 às 14:00h.1. 

INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como para, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu rol de 

testemunhas, com a qualificação completa, nos termos do artigo 450 do 

CPC. Ressalto que cabe ao patrono das partes intimar as testemunhas 

para comparecer ao ato processual, nos termos do artigo 455 do CPC.À 

SECRETARIA determino:1. Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo 

manifestação, façam-me os autos conclusos.2. INTIMEM-SE, pessoalmente 

as partes para que compareçam à audiência de instrução e julgamento, a 

fim de prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos 

confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1426299 Nr: 14743-45.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR CLOTILDES DE ARRUDA, ANA CLAUDIA 

SANTOS RIBEIRO, ADILSON SEBASTIÃO DE PAULA, ODEMIR SANTOS 

RIBEIRO, ADEVANIA MENESES FERREIRA, ALENIR DA ROCHA FERREIRA, 

AMILTON FERNANDES DE OLIVEIRA, ANALICE RAINHA DE OLIVEIRA, 

ANA CLAUDIA SANTOS RIBEIRO, ALEXSANDRA APARECIDA DE 

FIGUEIREDO, AMADEUS BARTH, ANA ALICE DE ALCANTARA DE LARA, 

ANA PAULA NALDANADO PEREIRA, ANDERSON NASCIMENTO DE 

FIGUEIREDO, CARLOS ANTONIO AMORIM DE SOUZA, DANIEL DE 

OLIVEIRA RIBEIRO, BELMIRO MACEDO, CILENE FERREIRA DA SILVA, 

CARLOS SILVA XAVIER, ANDERSON SALES DA SILVA, ANDRÉ 

RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, 

AUXILIADORA DE FIGUEIREDO ROSA, AVRA MARINA VASQUEZ 

RODRIGUES, BENEDITO FERNANDES DA CRUZ, BRAZ DA SILVA 

OLIVEIRA, CLAUDEMIR DIAS BORGES, CLEONICE DE OLIVEIRA, 

CRISTIANO AUGUSTO DA SILVA, DAESY RIBEIRO SOARES SANTANA, 

EURIDES GOMES DE LIMA, ELDER MARQUES DE SOUZA, EDILAINE 

ROSALINA DA SILVA DOS SANTOS, FRANCISCO TAVARES DE ALMEIDA, 

FRANCISCA DEUSIMAL DA COSTA, GERALDA DE MATOS ALVES, 

DILMES SALDANHA DE OLIVEIRA, DEJALMO MACHADO, DENIVAL JOSÉ 

DE CAMPOS, DERIVALDO FERNANDES DA CRUZ, DIONICE ONGRIA 

NALDONADO, DUCKENS SIMOLIEN, EDINALDO BARBOSA DA COSTA, 

EDINILSON ALVES, EDIVALDO SILVA DOS SANTOS, EDMOND CHARLES, 

EDVALDO SIMÕES MIRANDA, ELIANE ANGELA MACEDO, ELIETE RAMOS 

DE OLIVEIRA, ELIZANGELA DE OLIVEIRA PAZ, ELLEZIE CHARLEUS, 

ESTEVINA ARMANDA DE ARRUDA, EVA BORGES ALBANO, EVA 

TORQUATO DE ALMEIDA SILVA, EVANILZA FERREIRA DA SILVA, 

FERNANDES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA JUNIOR, 

FRANCLIN NORASIER, GEORGE MACIEL CRUZ, GILDENIR MESSIAS 

NOGUEIRA MENDES, GREICE REGINA SOUZA DE OLIVEIRA, HERICLES 

PIERRE, JOSÉ WALTER SOARES DA SILVA, MONIKA DIAS ARRUDA DIAS, 

NILSON PEREIRA RIBEIRO, LAUDICEI RODRIGUES DA SILVA, JOSE 

CANDIDO DA SILVA, JOSE MARIA ESTEVES, JUSTINO DA SILVA SOUZA 

FILHO, JOAQUIM VICENTE FERREIRA, LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS, 

JOSILENE APARECIDA DE LINO, NADIR DA SILVA OLIVEIRA, MARIA 

HELENA DE MENEZES FERREIRA, NAYARA MONICA ALVES DEMARQUI, 

MARCOS ALEXANDRE ASSUNÇÃO, MARIA IMACULADA PEREIRA DA 

SILVA, MARLUCIA DE MOURA, JESUS RODRIGUES DE PAULA, MOACIR 

DA SILVA LIMA, MARINALVA DOS SANTOS DUTRA, JOSE BEZERRA DE 

ARAUJO, LUZENI RIBEIRO DIAS, HUELTON FAUSTINO CARDOSO DE 

OLIVEIRA, JACI MARCULINO DE SOUZA, JACKLYNI ESTEFEANI RIBEIRO 

SANTANA, JAILTON ANTONIO DA SILVA, JEFERSON VITORINO DE 

ALMEIDA, JEFFERSON DE SALLES ZILO, JESUS RODRIGUES DA PENHA, 

JOANIR BATISTA COUSTANTINO, JOÃO BATISTA DA SILVA, JOÃO 

PEDRO FERREIRA FRAGA, JOEL INACIO DA COSTA, JOSE CARLOS BAIA 

GONZAGA, JOSE CARLOS ROSARIO BRITO, JOSE FRANCISCO CORREA, 

JOSE LOURENÇO FILHO, JOSE RAFINO COSTA, JOSE VIANA DA CRUZ, 

JOSEFA CARDOSO INACIO, JOSINO ARNANDO ARRUDA, JUAREZ 

PEREIRA DA SILVA, JULIANA RODRIGUES DE AMORIM, JULIO DOS 

SANTOS FARIA, JURANDIR DOS SANTOS, LEISON CORTES SERRA, 

LUANA DE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO DA SILVA SANTOS, LUCIMAR 

FRANCISCO DA SILVA, LUCINEIDE ARAUJO NUNES, LUZINEIDE 

CAETANO, MARCOS ORLANDO JORGE DA PENHA, MARIA ANTONIA DA 

SILVA, MARIA FATIMA RIBEIRO DE SOUZA, MARIA MADELENA ALVES 

DA SILVA, MARIA VALTUIRA DE OLIVEIRA, MARLON SIQUEIRA 

MIRANDA, MAXIMINO RIBEIRO DA SILVA, MEODETTE LOUISMA, MIRIAN 

THEODORO DA SILVA, MURILIO SILVA MEDEIRO, MURILO VICENTE 

COUTINHO, NELSON TEODORO, NILZA PEREIRA DA SILVA, NIVALDO 

DONIZETE PASTRELLO, ROSILENE RIBEIRO DIAS, REGIANE DE OLIVEIRA 

TEODÓSIO, SOLANGE SOARES DA SILVA, PAULO RODRIGUES DA 

PENHA, WANDERSON GLORIA DA COSTA, VALDETE BENEDITA DOS REIS 

FREIRE, DEVAIR PAES DE ARRUDA, PATRICIA FRANCIELI DE OLIVEIRA, 

TEREZINHA SOUZA DA SILVA, ANTONIO MARCOS MARTINS DE ABREU 

JUNIOR, NEEMIAS FARIAS DOS SANTOS, ODAIR JOSE ALVES DE JESUS, 

ODIVALDO PEREIRA DE SOUZA, OLIVIA RODRIGUEZ, OLONDIEU PIERRE, 

OZINEI DIAS DOS SANTOS, PAULO CESAR NUNES DOS SANTOS, PAULO 

MATHIAS PEREIRA ALENCAR, PEDRO MACIEL DE MOURA, RAIMUNDO 

FRANCISCO DOS SANTOS, RAMAO GONZAGA DIAS, REGINALDO DA 

SILVA, RENATA CAMILO DA SILVA, ROSEMARY ELIANE DA SILVA 
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NARDES, SALVADOR FERREIRA DA SILVA, SEBASTIAO FERREIRA DA 

CRUZ, SERGIO TOLENTINO SANTIAGO, SILVIO GOMES DE SOUZA, 

SIMONE RIBEIRO BONFIN DE ALMEIDA, SONIA MARIA BARBOSA BAIA, 

SUELEM ANTONIELE DO NASCIMENTO ROSA, THAINA LUAIRA DA SILVA 

GONÇALVES, TIAGO DUTRA MORAES, YOUDELINE MONDELUS 

CHATELAIN, VALDENICE PEREIRA MACEDO, VALDETE RODRIGUES DE 

ALMEIDA, VENILDO GONZAGA DE JESUS, VICTOR BATISTA DE 

CAMARGO, VILMA ANTONIA SOARES ALVES LARSSON, WANDO 

GLORIA DA COSTA, WELLITON NATALIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO LEOPOLDO MARQUES 

NASCIMENTO, JOÃO CLAUDIO NUNES, DUILIO MAYOLINO FILHO, MARIA 

OLIVEIRA ITACARAMBY, LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS, CECILIA ANA 

DE JESUS PEREIRA, MILTON ALVES DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em conta a manifestação de fl.508 acostada pelo requerente, 

DEFIRO o pedido de desentranhamento dos documentos que acompanham 

a inicial, mediante certidão nos autos.

Após, remetam-se estes autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117739 Nr: 17797-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISLEY SILVERIO DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS COSTA NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA 

DE CAMARGO - OAB:11980-A/MT, TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE 

CAMARGO - OAB:27235/SP

 Vistos etc.,

Analisando os autos, verifico que desde maio de 2018 foi determinada a 

realização de diligência para constatação das alegações de 

descumprimento do acordo entabulado entre as partes (fl.349).

Ocorre que até a presente data, apesar de inúmeras tentativas e esforço 

do Judiciário para tanto, não foi possível realizar o ato em virtude da não 

localização do imóvel objeto da lide.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo réu à fl.389, pela última vez, 

por conseguinte, DETERMINO:

1- Expeça-se novo mandado de constatação, consignando 

expressamente que o oficial de justiça deverá informar a data de 

realização da diligência ao advogado da parte ré (através dos telefones 

indicados no rodapé da petição de fl.389) e este DEVERÁ acompanhar a 

diligência.

 2- Além disso, na elaboração do auto de constatação deverá certificar 

quanto à ocupação do imóvel, inclusive, através de relatório fotográfico 

que possibilite a este juízo observar as condições do imóvel, sua 

ocupação, independente de quem esteja lá.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128195 Nr: 22265-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLPHO MELLÃO CECCHI, MARIA CAROLINA 

ARANTES CECCHI, LUCIANA MELLÃO CECCHI MARIUTTI, CLÁUDIO 

ALBERTO MARIUTTI, MARTHA MELLÃO CECCHI DE OLIVEIRA, RENATO 

MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON ALVES, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., ASSOCIAÇÃO SOL 

NASCENTE, VALDEMAR DE SOUZA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:21.066/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - 

OAB:13.701, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

NATHALIA APAECIDA CORDEIRO DOS SANTOS - OAB:, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBSON VERONEZI - 

OAB:22511/O

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos em razão do pedido de informações no 

bojo do Agravo de Instrumento n. 1018643-45.2019.8.11.0000, interposto 

em face da decisão que deferiu o pedido de admissão da Associação Sol 

Nascente no polo passivo como assistente litisconsorcial (fls. 430/431).

É o necessário. Decido.

MANTENHO a decisão do id. n. fls. 430/431, por seus próprios 

fundamentos e tal como lançada.

Em tempo, DETERMINO o cumprimento do decisum proferido à fl. 460-v, 

com relação ao cumprimento da decisão de fls. 430/431 que deverá ser 

certificado nos autos.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1154169 Nr: 33560-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO CURVO DE ARRUDA, JOAQUIM CURVO 

DE ARRUDA, HELISE CURVO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE DE TAL, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a Defensoria Pública, pessoalmente, para se manifestar quanto 

ao requerimento de fl.543.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164029 Nr: 37565-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIRTES RAMOS DE AMORIM, 

SUELY BALBINA DE AMORIM CUNHA, PERONEO FLAURO DA CUNHA, 

CLARO RODRIGUES DE AMORIM, WILCE SEGOVIA DE AMORIM, DALMA 

EMANNOELA DE AMORIM VASCONCELOS, THIAGO MATEUS OLIVEIRA E 

SILVA, CASSIA KELLER MULLER RIBEIRO, VALDETE RODRIGUES DE 

AMORIM SILVA, LUIZ CANDIDO RODRIGUES DA SILVA FILHO, LUIS 

BENTO DE AMORIM, MARIA BENTA DE AMORIM, ERMIRA SOARES DE 

FARIA AMORIM, DANIELA CRISTINA FARIA DE AMORIM, DANILO JOSE 

FARIA DE AMORIM, IZABEL INACIA DE AMORIM CRUZ, VALDEMAR 

FERNANDO DA CRUZ, MARIA AUXILIADORA DE AMORIM PEDROSO, 

FRANCISCA RODRIGUES DE AMORIM, MARIO ANTONIO RODRIGUES DE 

AMORIM, ANACY MARIA PEREIRA AMORIM, JUREMA RODRIGUES DE 

AMORIM, EDEMAR DA COSTA MONTEIRO, LAURA DENISE RODRIGUES DE 

AMORIM, EDMARE KARINE SANTOS DE AMORIM NARDES, ELVIS NARDES 

DA ROSA, KARIN PATRICIA NASCIMENTO AMORIM, ERICA SILMARA DOS 

SANTOS AMORIM, GRACIELA HUGUENEY SIQUEIRA, ARICYA HUGUENEY 

DE AMORIM, MARIO ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM, MARIMIR 

CRISTIANE RODRIGUES DE AMORIM, CLAUDIO AZEVEDO BATISTA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON BENEDITO DA SILVA - 

OAB:11.450/MT, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes para especificar as 

provas que desejam produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Nada mais.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377557 Nr: 753-42.1986.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDUINO DEBACKER, FLORI STEINKE, MARLENE K. 

STEINKE, ANTONIO GONZALES, CLARICE GONÇALVES GONZALES, 

HUMBERTO STEINKE, MAMABILE STEINKE, FRANCISCO JOÃO PANHO, 

ONDINA PANHO, DELURDES GONÇALVES, TEREZINHA GONÇALVES, 

MILTON FERREIRA DA SILVA, SUELI F. DA SILVA, JORGE FISCHER, 

JURACI VIEIRA FISCHER, CARLOS FERREIRA DA SILVA, MARLI F. DA 

SILVA, EVARISTO ANTONIO PANHO, CELESTINO BATISTA PANHO, 

CÍCERO RODRIGUES DOS REIS, IVONETE PERON PANHO, MIGUEL COSTA 

DA ROSA, DOMINGOS JOSÉ DA SILVA, LUIZ FERNANDO DA SILVA 

PINTO, ERMOZIL DA ROSA, IVAN COLARES DE OLIVEIRA, NADIR 

AVERSANO, ODILA WIPPERT, OTACILIO GARCIA DE OLIVEIRA, ADELIO 

GONÇALVES DE FREITAS, ENOÉ DA ROSA, EDUARDO SOARES, 

VALMIRO DOS SANTOS ROSA, JOÃO ELOI BALDO, MARIA CRISTINA 

ALBIER, ANTONIO VIEIRA, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, JULIO INACIO 

VIEIRA, JOSÉ JOVIS CLOVIS VIEIRA, LEONIR GASPAR, PEDRO ADELAR 

VIEIRA, LUIZ FERNANDES DA SILVA, ERVANDIL DA ROSA, ATAIDE 

INÁCIO VIEIRA, NELCIO JOSÉ PANHO, ARLINDO VIEIRA, ANARDINA DOS 

SANTOS ROSA, IBRAIMA MOCELIN, JACINTA FELOMENA DEBACKER, 

ODAIR JOSÉ GARCIA CRUZ, ELIANE XAPINA, MANOEL FERNANDES 

FIUZA, VIRGULINO ALVES DE AMORIM, JOSE CARLOS DA SILVA, 

ANTONIO VIEIRA ANDRE, GILMAR FERREIRA, JOSE CARLOS DA SILVA, 

ANTONIO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUBA - EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, 

GABRIEL JERÔNIMO DE FIGUEIREDO, NORMA GARCIA NOGUEIRA DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA ALVES IZÁC - 

OAB:13.759, ANGELITA ALVES IZÁC - OAB:13759, EDGAR ANGELO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 9938-B, GILSON HIDEO TACADA - OAB:7456-B, 

LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIZKALLAH JUNIOR 

- OAB:84138/SP, FABIANO CARDOSO ZILINSKA - OAB:154.608, LUIZ 

EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - OAB:117.515/SP, MÔNICA 

DANESIN ZILINSKAS - OAB:154659

 CERTIFICO que impulsiono os autos para INTIMAR as partes a 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias sobre a declaração do perito de 

fls. 1383/1389 de acordo com o despacho de fls 1379. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839782 Nr: 44255-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOARES DE LIMA, CARECA e 

LOUQUINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE o expert, para que esclareça, no prazo de 15 dias, os pontos 

sobre os quais a parte requerida diverge, de acordo com a petição de fls. 

306/338, nos termos do art. 477, §2º do CPC.

Com a manifestação nos autos, façam-se conclusos.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773825 Nr: 26994-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZA DE LOURDES DE AGUIAR MACEDO, HERTON 

DE AGUIAR MACEDO, LUCILENE CANHIZARES MACEDO, THELMA DE 

AGUIAR MACEDO, ERIKA DE AGUIAR MACEDO, HERLON DE AGUIAR 

MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A, FETAGRI - FED. DOS 

TRAB. NA AGRICULTURA DO ESTADO MT, BANCO BAMERINDUS DO 

BRASIL S/A-Em Liquidação Extrajudicial, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, 

SINDICADO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARENÁPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL MARCONDES MELO - 

OAB:, RAQUEL MARCONDES MELO - OAB:MT-14.214, RAUL REINALDO 

MORALES CASSEBE - OAB:, RAUL REINALDO MORALES CASSEBE - 

OAB:24308/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE FERNANDA MÂNICA 

EVANGELISTA - OAB:23.100, ANTONIO AUGUSTO FERREIRA PORTO - 

OAB:OAB/PR 13.258-A, ANTONIO AUGUSTO PEREIRA PORTO - OAB:, 

BÁRBARA GOMES LUPETTI BAPTISTA - OAB:113.658/RJ, CARLOS 

ALBERTO DIEGAS DUTRA - OAB:30.853/RJ, CECÍLIA DA SILVA ZERAIK 

- OAB:104.199/RJ, CLAUDIO THOMPSON ALVES TEIXEIRA - 

OAB:156.244/RJ, DEBORAH DIAS DA COSTA BENTO - OAB:165.371/RJ, 

EDMAR DORADO RODRIGUES - OAB:, EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, FÁBIO ZERAIK - OAB:137.830/RJ, FELIPPE ZERAIK - 

OAB:30397, FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - 

OAB:155.360/RJ, IVAN KUBALA - OAB:336.650-SP, JOAQUIM FÁBIO 

MIELLI CAMARGO - OAB:, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, JULIANA BEDONE - OAB:168.521/SP, KAISER MOTTA 

LUCIO DE MORAIS JUNIOR - OAB:137.730/RJ, LARISSA ÁGUIDA 

VILELA PEREIRA - OAB:, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT, LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - OAB:6545/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A, MARIA GABRIELLA 

DIGNANI SCHIMIDT DE BARROS - OAB:375.119, MARIA GABRIELLA 

DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - OAB:375.119/SP, MARIA HELENA 

CAMPOS DE CARVALHO - OAB:, MARIA HELENA CAMPOS DE 

CARVALHO - OAB:100.429/SP, MARIANA SOUZA BARONI - OAB:, 

MARIANA SOUZA BARONI - OAB:351.242/SP, NELSON DA COSTA 

ARAÚJO FILHO - OAB:3.512/MS, PAULA GUERRA DA CRUZ - 

OAB:141.811/RJ, PAULO HENRIQUE DE ANDRADE - OAB:, PAULO 

HENRIQUE DE ANDRADE - OAB:34144, RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA 

FILIPE - OAB:, RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA FILIPE - 

OAB:381.108/SP, RAFAEL ROSA NETO - OAB:42.292/SP, REGIS 

EDUARDO TORTORELLA - OAB:75.325/SP, RENATA VILLAÇA 

BOCCATO TRINDADE - OAB:200.227-SP, RICARDO MARTINS FIRMINO 

- OAB:253.449/SP, SUMAYA AITH HEIDRICH - OAB:208.539/SP

 Vistos etc.

Acolho o parecer ministerial de fls. 2668/2668-v, por conseguinte, 

determino:

A intimação do expert, para que esclareça, no prazo de 15 dias, os pontos 

sobre os quais as partes divergem, de acordo com as petições de fls. 

2644/2646 e 2670/2675, nos termos do art. 477, §2º do CPC.

Com a manifestação do perito nos autos, renove-se vista ao Ministério 

Público, nos termos do art.178, III, do CPC, para se manifestar inclusive 

acerca pedido de julgamento antecipado à fl.2669.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754555 Nr: 6542-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SIMÃO, VALDESON SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DE LIMA, JANIA RAMOS DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBLES VARGAS - 

OAB:5605 MT, LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 É o relato necessário. Fundamento e decido.Depois de acurada análise 

dos autos, contata-se a existência de alguns vícios e irregularidades 

processuais e procedimentais, que, diga-se de passagem, não precluem 

para o Juízo, razão na qual passo a explicitá-las.A procuração ad judicia 
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juntada pelo requerido à fl.428 está assinada por Jania Ramos de Lima. 

Todavia, observo que nas procurações de fls.429/432 não foram 

outorgados pelo requerido JOSE FERREIRA DE LIMA poderes de 

representação à JANIA RAMOS DE LIMA.Na verdade tanto o requerido 

JOSE FERREIRA DE LIMA quanto JANIA RAMOS DE LIMA foram 

constituídos como procuradores de terceiros para requerer/assinar 

escritura pública de inventário a partilha de bens deixados por JOÃO 

FERREIRA DE LIMA, ou seja, em nada implica na relação processual aqui 

discutida.Dessa forma, INTIME-SE a parte requerida, via DJE, para juntar 

aos autos procuração ad judicia em nome próprio, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de serem considerados nulos os atos praticados pelo 

patrono José de Alencar Silva.Ademais, certifique-se quanto à 

tempestividade da contestação apresentada às fls.129/137.Decorrido o 

termo fixado, conclusos.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814955 Nr: 21406-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIL DOMINGUES DE PAULA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO SILVIO DUARTE, SILVIO DUARTE 

JUNIOR, MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT, ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - OAB:11.218-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença proposto pela parte 

exequente, por conseguinte, DETERMINO:

1. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIME-SE, a parte 

executada, a fim de que em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito 

informado no às fls.234/236, sob pena de multa e de honorários de 

advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946400 Nr: 58272-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ABILIO DA SILVA, MARINEUZA ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO DOS SANTOS, CARLITO COSTA 

LOPES, TELMA DA S. NASCIMENTO, ELIZEU ASSUNÇÃO, ADAIR 

RODRIGUES, NATALICIO DOMINGOS DOS SANTOS, JULIO CARLOS 

ROSA, MARIA APARECIDA SOUZA PINTO, ANEZITO LIMA DE PAIVA, 

GENESIO PIRES DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO A. M. DOS SANTOS, 

JUCELIO MARTINS DE SOUZA, MARIA FRANCISCA RIBEIRO, CLEONICE 

FERREIRA RODRIGUES, ANGELA BATISTA MARTINS, VALDECY SANTOS 

RAMOS, BENEDITO OLIVEIRA BRITO, CICERO DE TAL, LEONIDAS 

FERREIRA DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS 

SEM TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:20.678/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10186, 

SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10237/MT, FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNÇÃO - 

OAB:12.240/MT, LELIO COELHO - OAB:2070-A/MT, MARCELO 

COELHO - OAB:91093/RJ, WILLIAM ORMOND DOS SANTOS - 

OAB:13951/MT

 Vistos etc.

Acolho o parecer ministerial de fl.935/935-v, e INDEFIRO o pedido de 

fls.922/923, uma vez que através dos mapas trazidos na inicial (fl.67 e 

fl.89) é possível identificar a área de 800,903 hectares objeto da demanda.

DETERMINO o integral cumprimento da sentença prolatada às fls.917/920.

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126184 Nr: 21396-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES 

CHACAREIROS SÃO RAIMUNDO DO MORRO DE SÃO GERONIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUILIO MAYOLINO, E OUTROS, MILTON 

ALVES DAMACENO, UMBERTO LEOPOLDO MARQUES NASCIMENTO, 

JOÃO CLAUDIO NUNES, CECILIA ANA DE JESUS PEREIRA, MARIA 

OLIVEIRA ITACARAMBY, LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS

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

MENDES - OAB:8361/MT, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:10201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ IMPERIAL 

MAYOLINO - OAB:9425-MT, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3620

 Vistos etc.

Ante a renúncia de poderes comprovada às fls. 367/368, determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem como a 

intimação pessoal da parte autora a fim de regularizar sua representação, 

nos termos do art. 76 do CPC.

Decorrido o termo, com ou sem manifestação, renove-se vista dos autos 

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139898 Nr: 27340-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO LEOPOLDO MARQUES NASCIMENTO, JOÃO 

CLAUDIO NUNES, DUILIO MAYOLINO FILHO, MARIA OLIVEIRA 

ITACARAMBY, LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS, CECILIA ANA DE JESUS 

PEREIRA, MILTON ALVES DAMACENO, RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO, 

ONIVALDO BUDNY, ARLY EDSON DOMINGOS BRIANEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ÂNGELO DOS SANTOS, MANOEL DE 

BRITO, ALENCAR DE TAL, E OUTROS, E OUTROS, EDILSON DE OLIVEIRA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ IMPERIAL MAYOLINO - 

OAB:9425-MT, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, WALDIR 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:10201/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta que o Estado-Juiz deve tentar buscar a solução 

consensual de conflitos (CPC, art. 3º, § 2º); deve estimular a solução 

consensual de conflitos, inclusive no curso de processo judicial (CPC, art. 

3º, § 3º); deve cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa, 

efetiva e em tempo razoável; deve, a qualquer tempo, promover a 

autocomposição (CPC, art. 139, inciso V), defiro o pedido de 

fls.1300/1301.

Dessa forma, DESIGNO a data de 03/04/2020 às 14:30h para audiência de 

tentativa de conciliação, diante da manifestação dos requeridos em 

entabular acordo para aquisição da área.

A audiência será realizada no AUDITÓRIO DO FÓRUM DE CUIABÁ, em 

razão do elevado número de pessoas participantes.

Expeça-se ofício à Diretoria do Foro, informando a data designada, bem 

como solicitando as providências necessárias para realização do ato.

 CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida às fls.1263/1263-v.

Intimem-se as partes.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a Defensoria Pública pessoalmente.

Ciência ao Ministério Público.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094937 Nr: 8347-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CELSO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANUEL OLIVEIRA NETO - 

OAB:13.354/MT, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT, Hélio 

Bruno Caldeira - OAB:OAB/MT 16.707, TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:9377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELA CUNHA VELTER - 

OAB:4984/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor do r. decisum monocrático, anexado às fls.189-v/190, 

DEFIRO o pedido de fls. 194/195:

 1. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE INTIMAÇÃO E 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE a fim de que a ré desocupe o imóvel no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de execução forçada, e aplicação 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), decorrido esse 

prazo.

 2. Consigne-se no mandado que a parte exequente não poderá exercer a 

composse com exclusividade, de forma que, em se tratando de composse 

pro indiviso, deverão buscar a melhor forma de exercê-la em conjunto, 

conforme determinado na sentença.

3. Desde já, autorizo o reforço policial, entendendo conveniente e 

necessário, o Oficial de Justiça, bem como a ordem de arrombamento, a 

fim de dar cabal cumprimento à diligência.

6. INTIMEM-SE as partes, via DJE, desta decisão.

7. Retifique-se a capa dos autos e o sistema apolo para constar a nova 

fase do processo, qual seja, execução.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122896 Nr: 20018-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY EDSON DOMINGOS BRIANEZE, ONIVALDO 

BUDNY, RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ÂNGELO DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO 

FLOR DA MATA, VERA LUCIA MARTINS SANTOS, E OUTROS, UNIÃO DAS 

TRABALHADORAS E TRABALHADORES CHACAREIROS SÃO RAIMUNDO 

DO MORO DE SÃO JERONIMO-COMUNIDADE SANTA LUZIA ESTRADA 

PONTE DE FERRO-FLOR DA MATA, ALÉCIO MELGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, WALDIR 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:10201/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso de n. 27340-51.2016.811.0041 – Código n. 1139898, após 

conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349639 Nr: 20022-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA SILVA, SEBASTIÃO CATARINO, MANOEL 

CÂNDIDO FERREIRA, MOACIR DE TAL, ASSOCIAÇÃO DOS LAVRADORES 

DA COMUNIDADE SÃO JOAO GERALDO ADRIANA, ADERSON 

AGRICÓRIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ADRIANA LTDA., JOÃO DE 

TAL, ELIAS, DELSON, DEUSDETE, INSTITUTO BRASILEIRO E 

COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, VILMAR MATIAS EVANGELISTA, 

JOSE SANTOS DE AQUINO, LUIZ CARLOS DE SOUZA, CARLOS 

RAIMUNDO DOS SANTOS, VALTER JOAQUIM DA SILVA, JOSE ROBERTO 

DE OLIVEIRA, EDUARDO REIS, IVALNILDE PAULISTA SIQUEIRA 

BARROSO, FRANCISCO DA SILVA PRAXEDES, JURANDIR ALVES MUNIZ, 

ALZIR MOREIRA DE LIMA, JOAO INACIO DA SILVA, ADJAR FERREIRA 

DIAS, VALDECIR ALVES DE ALMEIDA, JORGE CAMILO DA ROCHA, 

GECIMAR ALVES DE ARAUJO, CARLOS ALBERTO DE LANA, JOAQUIM 

AMARO, JOAQUIM MACENA, GENAIR SILVESTRE TEIXEIRA, EDVALDO 

MARTINS DE FREITAS, VANUSA RODRIGUES HONORATO CAETANO, 

GILBERTO PEREIRA OLIVEIRA, MARIA CAETANO DE MELO BRITO, AILTON 

BATISTA DOS SANTOS, VALDILEIA CAETANO MANSO, DELSUC DAVI, 

LAERCIO ROCHA DE OLIVEIRA, ALMIRO PEDRO BARBOSA, ANTONIO 

CLOVIS BEARIZ, ARISTELINO BARRETO DE LANAS, JOÃO LEOCADIO 

NETO, CAULINDO APARECIDO GOMIDES, ANTONIO AGOSTINHO FILHO, 

ANTONIO DIVINO DE SOUZA, JOAO RIBEIRO QUARESMA, MARIA URUBA 

DOS SANTOS, MOACIR DUTRA MAIA, IVALDIR SOUZA DA SILVA, JOSE 

MACENA, DIONISIO LAZAROTTO, EDSON DIAS DOS SANTOS, IZAEL 

PEREIRA SANTOS, CECILIO CLEMENTE DOS SANTOS, ANTONIO LUCAS, 

JOAO DOS SANTOS, PERCILIANO DA SILVA, GENAIR FELIX SANTANA, 

JOSE ROBERTO MAFRA, MANOEL PEDRO FILHO, JOSE TEIXEIRA DA 

SILVA, JOSE LOURENÇO DA SILVA, JUSCELINO DUQUE DA COSTA, 

VANILTON RAMOS DA SILVA, JOSE PROCOPIO GOMES, EDNAR PEREIRA 

MENDES DE PAULO, CAMÉLIA ROSANA DE SOUZA, ALTAMIRO PAVÃO, 

JOSÉ NETO DE JESUS, ASSOCIAÇÃO SÃO GERALDO, ADRIANO 

SIFRONIO DA SILVA, ALAM SILVIO ALVES FONSECA, ALTAMIRO 

VITALINO, ALTAIR DE OLIVEIRA MOTA, ANTONIO PEDRO BARBOSA 

FILHO, ANTONIO PERES GARCIA FILHO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA, 

ANTONIO VITALINO, AURA MARIA DE LANA, CELSO DE OLIVEIRA, DARCI 

SATURNINO DE CASTRO, DEUSDETE PEREIRA DOS SANTOS, EDIO 

MATEUS DA ROCHA, ELIAS PEREIRA GARCIA, ELIZABETH RAMOS 

GOMES, EURIPEDES MAIA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, IRONI PEREIRA 

DOS SANTOS, JAEDER FRANCO FERREIRA, JOAQUIM TEIXEIRA 

SIQUEIRA, JOAO BARBOSA FERREIRA, JORGE HIDALGO DA SILVA, 

JOSE ALVES DORNELES, JOSE CARLOS DE ANDRADE, JOSE DA SILVA, 

JOSE JOAQUIM DUTRA, JOSE MARIA DOS SANTOS, JOSE PAULO 

TEIXEIRA, JOSE PEREIRA DUTRA, JOSE PEREIRA DOS SANTOS, JOSE 

TEOTONIO, JUAREZ JOSE GASPAR, ALMIRO BARBOSA SOBRINHO, 

CLAUDINEI PEREIRA DA COSTA, GILDACIO PEDROSA DA SILVA, 

RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ADÃO PEREIRA DA CRUZ, ANTONIO 

FIRMINO DE OLIVEIRA, JOSE MARTINS, CLAUDIANE DA SILVA CLEMENTE, 

VERA LUCIA ALVES NOGUEIRA, LUDIMAR DE ALMEIDA BARBOSA, 

PAULINO DE OLIVEIRA SANTIAGO, ROQUE JUSTINO DE CAMARGO, 

IZAIAS PACIFICO DE FRIAS, JURACY HENRIQUE COSTA, ADELICIO PEDRO 

BARBOSA, JOSE LEOCADIO NETO, HELIO GONÇALVES PIRES, JOSE 

EUDS HELENO, LUIZ TEIXEIRA, JOSE DINIZ, LUCIMAR DA SILVA, MARIA 

JOSE SOARES, ELIANE RODRIGUES DE SOUZA, ELIAS RODRIGUES DE 

SOUZA, PAULO FERREIRA FRANCO, EDVALDO RODRIGUERS BARBOSA, 

JOAQUIM JOSÉ NETO, ADOLFO TOMAZ DE BOM DESPACHO, MOACIR 

CORREIA DA SILVA, LUCIENE NAVES MIRANDA, LUCIMAR FRANCO DE 

ARAUJO, LUCINEIA DA SILVA NOBRE MAIA, LUIZA FREITAS DE 

OLIVEIRA, LOURIVAL JOSE DE ARAUJO, MARCOS GALO, MARIA 

RAQUEL DE ARAUJO, MARIA VILMA CANDIDO, MARINA JULIA GOMES, 

MATIAS PEREIRA DO CARMO, MARIO APARECIDO FERREIRA, MIGUEL 

PEREIRA GRUGEL, MINERGILDO FRANCISCO SOARES, ORLANDO 

ANDRADE VAZ, OZENIR ALVES MUNIZ, PATRICIA MARÇAL OLIVEIRA, 

PAULO HENRIQUE MIRA, RONILDO DE OLIVEIRA MOTA, RONIVALDO 

LOURO DE OLIVEIRA, ROSALINO SOARES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO 

BARBOSA SOBRINHO DE MORAIS, SEBASTIÃO PEREIRA DE JESUS, 

SEBASTIÃO PINTO DA LUZ, SEBASTIÃO ROQUE BORGES, SIONARA 

CARVALHO RODRIGUES, VALDECI RAIMUNDO DOS SANTOS, 

VALDERICO MAIA DE CARVALHO, WANDERLAN PEREIRA DOS SANTOS, 

WANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS, MARCELINA ALVES DA FONSECA, 

PETRONILIO LADEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADJAYME DE FARIA MELO - 

OAB:12.403-A, DENIZE RENATA GALONI - OAB:213.648/SP, FERNANDO 

ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - OAB:7996, IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029/MT, JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:OAB/SP 196.274, 

LEANDRO CREDER LEITE LOPES - OAB:9219-MT, MARCOS DA SILVA 

BORGES - OAB:202149/SP, ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO CESR DIAS COLLIN - 

OAB:14850, ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - OAB:8.311/MT, 
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BRUNO VINICIUS SANTOS - OAB:15464, DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7370, FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - OAB:7996, IVAIR 

BUENO LANZARIN - OAB:8029/MT, MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.3.965, por conseguinte, DETERMINO a suspensão 

deste feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o termo fixado, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387748 Nr: 22380-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MACHADO DE MENDONÇA REIS, JOSÉ 

BALBINO RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BAMBUI, FILHO DE TAL, JAIME DA BOA 

ESPERANÇA, JOÃO VICENTE DA COSTA, ALEIXO DE TAL, SEBASTIÃO 

CRENTE, IVAN CANELA, EDVAN DE TAL, JENANIS GUARIROBA, SANSÃO 

MARTINS DE ARAUJO, JOSÉ TADEU DE REZENDE, VALNEI SIRQUEIRA 

FERREIRA, JOSÉ RIBEIRO GLORIA, MANOEL MESSIAS SILVA, MARINA DE 

FÁTIMA DA SILVA, SEBASTIÃO FERNANDES DE CASTRO, IVANILDA 

ROSA RIBEIRO DE CASTRO, FRANCISCO ALVES LIMA FILHO, GERALDA 

RIBEIRO REZENDE, RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, SANSÃO MARTINS DE 

ARAÚJO, MARIA SANTOS DE ARAÚJO, GERSON PIRES BEZERRA, 

ROBERTO MARQUES TELES, ANIVALDO DANIEL DA SILVA, ALEIXO 

FIRMINO FERREIRA, JOAQUIM CARLOS GOULART, ALDENORA DE 

SOUZA SILVA, JOELIO SANTOS DE ARAÚJO, JOSÉ SILVA, CLEIDISON 

BRANDÃO DE OLIVEIRA, ANIVALDO SIRQUEIRA MENESES, ROGISMEIRE 

MENDES EVANGELISTA DE OLIVEIRA, DINAIR NUNES MOREIRA, MARIA 

DAS GRAÇAS NUNES, ELENICE DIVINA DE JESUS, OTACÍLIO SANTOS DE 

ARAÚJO, JOSE FLAVIO DE CARVALHO, Réus Inominados Citados por 

Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAURUS VINICIUS V. DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO, ANAYMUR CASSYUS V. DE OLIVEIRA - 

OAB:9899-GO, CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - OAB:18714/GO, 

JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15978, Rodrigo Coningham de 

Miranda - OAB:18.515/MT, VITOR CARMO ROCHA - OAB:OAB/MT 

15.334

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

OAB:9.779 MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9779, 

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9779/MT, DEF. PÚBLICA - 

NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, ELARMIN 

MIRANDA - OAB:1895/MT, HUGO MENEZES GUIMARÃES NETO - 

OAB:12447, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641, 

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, 

MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913-B

 Vistos etc.

Na decisão de fls.985 foi determinado que a parte exequente distribuísse 

um incidente de parcial cumprimento de sentença, por dependência deste 

feito.

Insurge neste momento, o nobre causídico, através de embargos de 

declaração às fls.986/988, argumentando acerca da possibilidade de 

execução dos honorários nos próprios autos, bem como demonstrando a 

sua dificuldade em realizar a distribuição em autos apartados.

É o relato. Decido.

No caso, verifico que a parte embargante não pretende sanar qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição. Utilizando dos embargos de 

declaração para tão somente para alterar a decisão objurgada, diante dos 

argumentos apresentados.

No entanto, apesar de não ser a via adequada, em atenção ao princípio da 

instrumentalidade das formas bem como o caráter de verba de natureza 

alimentar dos honorários aqui requeridos (art.85, §14 do CPC); recebo e 

ACOLHO os presentes aclaratórios, para alterar a decisão de fl.985, que 

passa a conter a seguinte redação:

 “Tendo em conta a petição de fls. 980/983, na qual o advogado Pedro 

Pereira Campos Filho, OAB/MT nº 12071, requer a execução dos 

honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática ad quem, 

DETERMINO o desentranhamento da petição mencionada e sua posterior 

distribuição como incidente por dependência destes autos sem 

necessidade de recolhimento de custas, para facilitar a execução, bem 

como não tumultuar o andamento do feito principal.

Instrua-se o incidente com cópias do r. decisum monocrático juntado às 

fls.808/810.

Cumprida a determinação, INTIME-SE a parte executada para no prazo de 

15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito, sob pena do 

descumprimento ensejar a aplicação de multa e de honorários de 

advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Às providências.”

Ademais, aguarda-se o cumprimento da decisão proferida nos autos em 

apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389613 Nr: 24829-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL MACHADO DE MENDONÇA, DORACI MACHADO 

DE MENDONÇA, ALEXANDRE MACHADO DE MENDONÇA, JOSÉ RICARDO 

MACHADO DE MENDONÇA, SILVANE RASSI, GISELA MARIA UMBELINO 

VIEIRA DA SILVA MACHADO DE MENDONÇA, CÍCERO MACHADO DE 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DE FREITAS SAMPAIO, ERASMO 

JOSÉ DE BARROS, JOSÉ DOS SANTOS, ERNESTO MULLER, DANIEL 

ERNESTO MULLER, MAURO ERNESTO MULLER, ATENALDO DE TAL, 

ANTONIO GERALDO, VALDIVINO DE TAL, PAULO DE TAL, JOAQUIM 

GUARIROBA, JOSÉ TADEU DE REZENDE, EDMAR SILVA DE SOUZA, 

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES LIMA, LUZIMAR PEREIRA FERNANDES, 

RINALDO MARQUEZ DE SOUZA, SEMES BARCELOS DA SILVA, 

MALRISCÉLIA FERREIRA DA SILVA, ANIBAL VICENTE DE ASSIS, ISABEL 

DE FÁTIMA NASCIMENTO DE ASSIS, PEDRO VIEIRA DE SOUZA, 

WASHINGTON RODRIGO MELO, CÉLIA REGINA DE MELO, PEDRO MATA 

DA SILVA, ALFREDO GERVÁZIO ALVES BEZERRA, JOÃO FERNANDO DE 

MELO, SEBASTIÃO DIAS SANTANA, GENIVAL MATOS PEREIRA, 

JOAQUIM XAVIER DE LIMA, SULEIMON XAVIER DE LIMA, SUELY 

APARECIDA DINIZ, APARECIDA SILVA DE SOUZA SOARES, DOMINGOS 

DIAS SANTANA, ZILIA VIANA DA SILVA, BENEDITA SANTOS 

RODRIGUES, PAULO JOSÉ DE SOUZA, Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAURUS VINICIUS V. DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO, ANAYMUR CASSYUS V. DE OLIVEIRA - 

OAB:9899-GO, CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - OAB:18714/GO, 

JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT, Rodrigo Coningham de 

Miranda - OAB:18.515/MT, VITOR CARMO ROCHA - OAB:OAB/MT 

15.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15.641, MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913-B, 

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos em razão da petição de fls. 1544/1546, 

oportunidade em que a parte autora pugna citação por edital do Espólio de 

Domingos Dias Santana, alternativamente requer a expedição de ofício aos 

órgãos públicos com o propósito de encontrar qualquer informação sobre 

o referido Espólio.

É o necessário. Decido.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer às fls.1553/1554, 

não há como deferir a citação editalícia neste momento, ante a ausência 

de esgotamento das alternativas para localização do inventariante do 

espólio do réu.

 Com relação ao pedido subsidiário, ao contrário do que pretende a parte 

autora, a orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que cabe à 

parte interessada diligenciar junto às entidades, órgãos públicos ou 

privados, em busca de informações que lhe possam ser úteis no 

processo, para a realização de atos processuais.

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, 

é preciso que o litigante demonstre a impossibilidade de obter os 

documentos pretendidos, após o esgotamento das vias administrativas a 

ele disponíveis para o recebimento das informações relativas ao réu, e 

que, ainda assim, seu esforço foi inútil.
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Intime-se a parte autora, para, no prazo de 30 (trinta) dias, dar andamento 

ao feito, sob pena de extinção por abandono (art. 485, III, do CPC/2015).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1449783 Nr: 1001-16.2020.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI, SANDRA EDITH SCHWARZ, 

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE FRANCES ZANINI, 

ANDREW JOSEPH ZANINI, ZANE CAPITAL LLLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADACIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236.666-SP, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

RUBEN MARCOS SEIDL - OAB:235194/SP, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, com base no art. 840, do Código Civil, HOMOLOGO, por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo havido entre as 

partes (fls. 04/22), que passa a fazer parte integrante desta decisão e, 

por conseguinte, declaro extinto o feito com base no art. 487, III, b, do 

CPC.1.Visando manter melhor controle das inúmeras sucessões nos 

autos, determino a inclusão dos primeiros acordantes no polo passivo na 

ação original, conforme requerido no acordo e, em seguida, a anotação de 

extinção do feito com relação a eles, nos termos do art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil, com a sua exclusão do polo passivo.2.O 

presente termo de acordo deverá ser averbado à margem das matrículas 

atuais dos imóveis, relacionadas no acordo, com baixa na averbação do 

sequestro nas referidas matrículas com relação aos primeiros acordantes, 

mantendo-se na matrícula mãe.3.JUNTE-SE cópia desta decisão nos autos 

principais e, após o trânsito em julgado, arquive-se este incidente com as 

baixas necessárias.4.Custas deste incidente, se houver, pelos primeiros 

acordantes.5.Honorários advocatícios conforme avençado.6.Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1449784 Nr: 1002-98.2020.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ THUMÉ, CLEUSA MARIA SCHWARZ, 

THERESE FRANCES ZANINI, ANDREW JOSEPH ZANINI, ZANE CAPITAL 

LLLP, ESPÓLIO DE EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236.666/SP, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

RUBEN MARCOS SEIDL - OAB:235194, RUBEN MARCOS SEIDL - 

OAB:235194/SP, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, com base no art. 840, do Código Civil, HOMOLOGO, por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo havido entre as 

partes (fls. 04/18), que passa a fazer parte integrante desta decisão e, 

por conseguinte, declaro extinto o feito com base no art. 487, III, b, do 

CPC.1.Visando manter melhor controle das inúmeras sucessões nos 

autos, determino a inclusão dos primeiros acordantes no polo passivo na 

ação original, conforme requerido no acordo e, em seguida, a anotação de 

extinção do feito com relação a eles, nos termos do art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil, com a sua exclusão do polo passivo.2.O 

presente termo de acordo deverá ser averbado à margem das matrículas 

atuais dos imóveis, relacionadas no acordo, com baixa na averbação do 

sequestro nas referidas matrículas com relação aos primeiros acordantes, 

mantendo-se na matrícula mãe.3.JUNTE-SE cópia desta decisão nos autos 

principais e, após o trânsito em julgado, arquive-se este incidente com as 

baixas necessárias.4.Custas deste incidente, se houver, pelos primeiros 

acordantes.5.Honorários advocatícios conforme avençado.6.Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072669 Nr: 56486-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou 

Simples->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO, LILIAN FABIANA 

PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO TERRABUIO MOREIRA, RAFAEL 

TERRABUIO MOREIRA, ADRIANA TERRABUIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IIVANIO MARTINS - OAB:12301 

A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, IZADORA AQUINO 

DA COSTA MARQUES - OAB:25869/O, KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.015, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILVANIO MARTINS, 

para devolução dos autos nº 56486-74.2015.811.0041, Protocolo 

1072669, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842308 Nr: 46398-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA JACIARA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS 

SEM TERRA MST, MOVIMENTO DE LUTA PELA TERRA - MLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, 

HELLEN STECKELBERG - OAB:31009, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI 

- OAB:16.635, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT, NÍCIA 

DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B/MT, PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - 

OAB:34.171, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA BECKER 

- OAB:17905, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA para intimação do réu e tem o PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS para providenciar o recolhimento das custas e taxas, bem 

como, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva 

distribuição ( art. 1.210, §§ 1º e 2º, CNGC). Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038850-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN CALHAU REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o endereço atualizado da parte autora para fins de intimação da perícia 

designada. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014956-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAMIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem-se acerca da Petição 

do Perito Judicial Nomeado postulando o que entenderem de direito, bem 

como, caso concordem, procedam, no mesmo prazo, ao recolhimento do 

valor dos honorários periciais propostos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035151-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem-se acerca da Petição 

do Perito Judicial Nomeado postulando o que entenderem de direito, bem 

como, caso concordem, procedam, no mesmo prazo, ao recolhimento do 

valor dos honorários periciais propostos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016923-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA SANTOS RIBEIRO LOBO DE VASCONCELOS (REU)

 

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

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

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

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

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001147-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. (AUTOR(A))

SELMA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-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, 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: 1025175-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA BARBOSA DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA SEU FILO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

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 

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.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004660-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILZA ALVES FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO OAB - MT4340-B (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: 1004660-16.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LENILZA ALVES FEITOSA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) Cópia de fls. da 

CPTS onde consta último contrato de trabalho e posterior em branco. 

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: 1007133-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALMEIDA CORSINO DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007133-72.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADRIANA ALMEIDA CORSINO DE MORAES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Verifico que 

a petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação, quanto ao pedido de urgência, o que impossibilita a 

providência liminar requerida. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar extrato atualizado da negativação 

na modalidade consulta de balcão, emitido pelo órgão oficial (SCPC, SPC e 

SERASA), sob pena de restar prejudicada a análise da medida vindicada. 

Após, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007573-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME CORREA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007573-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTOR GUILHERME CORREA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que 

deverá juntar aos autos: i) Documento pessoal legível; ii) Boletim de 

Ocorrência ou termo de ocorrência que comprove o acidente; 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: 1007525-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIELE GONCALINA 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007525-12.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MEIRIELE GONCALINA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

colacionar aos autos os documentos de id. 29461451 de forma legível. Às 

providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001792-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001792-65.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAIXA SEGURADORA S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, realize e comprove o pagamento das custas processuais. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036247-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA MOREIRA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036247-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SONIA REGINA MOREIRA NEVES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Intime-se a parte autora para que 

se manifeste no prazo de 05 dias, quanto ao pagamento efetuado (Id. 

29330011), 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. Cumpra-se. Intime-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1041049-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA IZABEL GODOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

periciais (R$5.455,00).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009134-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEMES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-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 estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. 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 e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 
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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: 1011277-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDRO NILO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o endereço atualizado da parte autora para fins de intimação da perícia 

designada. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015307-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021986-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUZA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

 

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

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

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012889-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES TEIXEIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, para corrigir o horário da perícia, devendo as 

partes serem intimadas, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para tomarem ciência do agendamento da data da perícia, . 

Data: 22/04/2020 Horário: 09:00 horas Local: Avenidas das Flores, 843, 

Sala 11, 1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 

Bairro: Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002401-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY KAROLINE RIBEIRO 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002401-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMILLY KAROLINE RIBEIRO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Defiro o pedido de ID. 29325428, em 

conseqüência, prorrogo por mais 45 (quarenta e cinco) dias o prazo para 

cumprimento da determinação de ID. 28303156. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se, vindo-me a seguir 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: 1007655-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS APARECIDO SCHUCH (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: 1007655-02.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MATEUS APARECIDO SCHUCH 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; II) Juntar aos autos 

documento pessoal legível. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040528 Nr: 41877-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 
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de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1419682 Nr: 13303-14.2019.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ANDRÉIA PESSOA NUNES GUERRA, 

ARGENTINO SOARES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMARA GUERRA SOARES DA 

FONSECA - OAB:21560/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-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, querendo, impugnar a CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126802 Nr: 21651-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA SILVA ANGELIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA S. MACEDO 

CURVO - OAB:OAB/MT 14511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-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 de15 (quinze ) dias, manifestarem-se acerca dos 

documentos juntado aos autos. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051535 Nr: 47177-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DADONA - 

OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20572/O, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826559 Nr: 32477-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBLE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, LUIZ 

HENRIQUE BARBOSA MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES DECCACHE - 

OAB:OAB/SP 311.390, KAREN REGES SIERRA - OAB:185010, 

LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - OAB:230.646-A SP, 

WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:.MT/21.936/0, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1398531 Nr: 8705-17.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO 

LTDA, JOSÉ IRINEU FICADORI, MARINA MORAES SILVA FIACADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manisfestarem o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164909 Nr: 37898-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETELIN SANTIAGO COLETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETELIN SANTIAGO COLETA - 

OAB:21563OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:OAB/MT 17.639, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:OAB/MG 108.654

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

Requerida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096554 Nr: 9098-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDMEA, MERCIA NEISA DOURADO MONTALVÃO E 

ARAUJO, LUIZ GONZAGA DE ARAÚJO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526/MT, ROY LEOPOLDO SANO LAURINDO - OAB:20.154/O-MT, 

THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:MT/19.023-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, 

postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869058 Nr: 8830-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES DA SILVA, MARIA DO 

PERPÉTUO SOCORRO DE BRITO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 
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OAB:5.652/MT, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417 

A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO, apresentado 

pela parte requerida. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905469 Nr: 33887-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864396 Nr: 5144-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER, 

ANALZITA DAS NEVES MÜLLER, CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS 

MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MULLER DE ABREU LIMA 

- OAB:6177/MT, JANE STELLE BECA SANTOS - OAB:23.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:OAB/SP 242289, FERNANDA ALVES CARDOSO - 

OAB:9.494 OAB/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO - 

OAB:199.085SP, RAFAEL COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS 

CRUZ POIT - OAB:14.659/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745303 Nr: 42432-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE BRIQUESI APARECIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA HERALDO FREDERICO 

DEGRAF, SULAMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERREIRA QUEIROZ - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Faust - OAB:12641, 

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, MARCOS 

MULLER CWIERTNIA - OAB:22189/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca do Cálculo da 

Contadoria de Id. 745303, postulando o que entender de direito. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806118 Nr: 12590-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123.907MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia – com Dr. Reinaldo Prestes Neto

Data: 16/03/2020

Horário: 08h00min (por ordem de chegada)

Local: Centro Médico CPA – Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário) – fone: 3641-7100 / 99635-6009

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943776 Nr: 56730-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVA FRANCISCA DE JESUS MARASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:6504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127055 Nr: 21790-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243734 Nr: 12110-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. B. RIBEIRO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA MARIA BORGES DE MOURA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 
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Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293774 Nr: 11537-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR PARPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337889 Nr: 8633-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE COURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA BRAGA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENÉAS CORRÊA DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:6076, GONÇALO ADÃO DE ARRUDA SANTOS - 

OAB:16.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA CRISTINA PENHA E 

ROSA - OAB:10.154/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719188 Nr: 14869-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.R.O. CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA ME, 

ROBERTO GUSMÃO DE SANTANA, ADELAIDE PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAVAREZE - OAB:10149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução de título extrajudicial, tendo o curador especial 

ofertado "contestação por negativa geral" quando o correto seria 

embargos à execução, o que não foi observado.

Assim, inviável o pronunciamento de mérito, destinado apenas aos 

processos de conhecimento.

Intime-se a parte exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito, e bens dos devedores passíveis de penhora, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164909 Nr: 37898-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETELIN SANTIAGO COLETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETELIN SANTIAGO COLETA - 

OAB:21563OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:OAB/MT 17.639, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:OAB/MG 108.654

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 793391 Nr: 47485-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSADORE E OLIVEIRA LTDA, FLAVIO 

APARECIDO PASSADORE, HELIO PASSADORE, MARIA DOS ANJOS 

NERIS PASSADORE, ADRIANE DE OLIVEIRA, ROSANGELA PASSADORE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às fls. 132/136 consta petição da parte exequente em que pugna para 

que seja reconhecida como válidas as citações dos executados Adriane 

de Oliveira e Flavio Aparecido Passadore, bem como seja a executada 

Maria dos Anjos Neri Passadore citada por edital.

Pois bem.

Quanto a tentativa de citação dos executados Adriane de Oliveira e Flavio 

Aparecido Passadore, veja-se que os AR’s de fls. 129/130 apesar de 

constar o nome de REGINA OLIVEIRA, foi marcado pelo Agente de Correio 

a opção “mudou-se”.

Assim, considerando que a citação deve ser pessoal nos termos do art. 

242 do CPC, não tem como reputar válida as tentativas de citações de fls. 

129/130.

Dessa feita, deverá a parte exequente manifestar sobre o interesse na 

citação por mandado dos executados Adriane de Oliveira e Flavio 

Aparecido Passadore, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, indefiro o pedido de citação por edital da executada Maria dos 

Anjos Neri Passadore, uma vez que não foram esgotados todos os meios 

de citação pessoal.

Consigno que em pesquisa ao Sistema CEI/ANOREG foi possível encontrar 

os seguintes endereços da executada Maria dos Anjos Neri Passadore:

- Rua Pequim, nº. 17, Bairro Shangri-lá, Cuiabá – MT;

- Rua Professor Américo Brasil, nº 255, Bairro Baú, Cuiabá-MT.

Assim, proceda-se com a citação da executada Maria dos Anjos Neri 

Passadore nos endereços mencionados acima.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793391 Nr: 47485-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSADORE E OLIVEIRA LTDA, FLAVIO 

APARECIDO PASSADORE, HELIO PASSADORE, MARIA DOS ANJOS 

NERIS PASSADORE, ADRIANE DE OLIVEIRA, ROSANGELA PASSADORE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) a ser expedido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006041-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LEAL DE ALMEIDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006041-59.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA EXECUTADO: MARCOS 

ROGERIO LEAL DE ALMEIDA Vistos, etc Cite-se a parte executada para 

pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 

829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006070-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE OLIVEIRA TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006070-46.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDINALDO DE OLIVEIRA TOLEDO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

condenação, conforme memória de cálculo juntada nos autos, sob pena 

de penhora online, com acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015. Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC. Ressalto que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias, para o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). 

Tomem-se as demais providências de estilo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042249-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042249-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HEMERSON GONCALVES GOMES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, 

conforme memória de cálculo juntada nos autos, sob pena de penhora 

online, com acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC. Ressalto que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias, para o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). 

Tomem-se as demais providências de estilo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008432-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA OAB - GO31444-O (ADVOGADO(A))

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO(A))

ALAN DE AZEVEDO MAIA OAB - GO23947 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008432-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELMO ENGENHARIA LTDA REU: SAMUEL FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença, em razão da conversão da 

monitória (Id. 20504879). Considerando que a parte executada foi 

devidamente intimada (ID. 25967845) para efetuar o pagamento voluntário 

da dívida, e deixou o prazo transcorrer in albis. Defiro o pedido de ID. 

26844539. Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação 

à parte executada. Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso 

positivo, intime-se a parte executada, pessoalmente, para que oferte 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso negativo, 

manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022920-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS OAB - MT3613-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022920-83.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc., A parte autora 

apresentou impugnação ao laudo pericial apresentado pelo perito nomeado 

por este Juízo, conforme se vê na manifestação de ID. 18218564. O perito 

nomeado manifestou-se nos autos no ID. 22911507. Pois bem, em que 

pese as alegações da parte autora, tenho que não há indícios de desídia 

ou erro do perito Flávio Ribeiro de Mello quanto ao laudo de ID 14863512, 

pois ao ser confeccionado os quesitos foram respondidos na forma 

requerida pelas partes, observando-se as provas então colacionadas, 

bem como verifica-se que foi sanada as dúvidas colacionadas nos 

quesitos. Saliento, também, que a destituição do Sr. Perito também é 

medida completamente estranha a estes autos, pois para sua efetivação 

devem estar comprovados alguns requisitos próprios, dentre os quais, 

desconhecimento técnico da pessoa indicada, não cumprimento do 

encargo no prazo ou impedimento/suspeição (arts. 467 e 468 do CPC), o 
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que a requerida também não logrou êxito em demonstrar. Outrossim, o 

laudo pericial é apenas mais uma prova a ajudar no convencimento da 

matéria e, por força do art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito a tal 

documento, podendo formar a convicção mediante análise de outros 

elementos e provas. Ademais, quanto ao parecer do assistente técnico da 

autora, sabe-se que os assistentes técnicos são indicados pelas próprias 

partes e, portanto, podem usar das provas e fatos para apresentar suas 

razões em favor de seu contratante, pois não é imparcial como o perito 

indicado pelo juízo deve ser. Por tal razão, indefiro a impugnação ao laudo 

pericial. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001373-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. C. (REQUERENTE)

DALGIRO CEOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001373-45.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

DALGIRO CEOLIN, M. R. C. Vistos, etc. Compulsando os atos verifico que. 

a parte requerente suscitou a retificação no alvará judicial expedido para 

constar expressamente “ALVARÁ COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A 

VENDA DO IMÓVEL EM NOME DA FILHA MENOR MARIA ROSA MENDES 

CEOLIN.”. Não cabe constar no alvará a dita solicitação, uma vez que o 

imóvel vendido não é da menor, e sim do pai, o Senhor Dalgiro Ceolin. 

Desta forma, indefiro o pedido de ID. 29422527. Ademais, quanto à 

alteração do nome da menor impúbere, determino que secretaria proceda 

com a alteração nos autos para constar M. R. M. C. conforme decisão 

judicial. Sem manifestação ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011560-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SANTANA MACIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011560-83.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANDRE LUIZ SANTANA MACIERI EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SENTENÇA Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, bem como, devido a 

concordância da parte autora (Id. 29261864) razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento do valor depositado, no montante de: A) R$ 3.638,59 (três 

mil e seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos) em 

favor da parte autora, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados em Id. 29261864. Determino que a Sra. Gestora Judicial 

cumpra o art. 450, §3º, da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Foro Judicial – CNG, comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores. Após a 

expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036985-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036985-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA em face da sentença 

proferida no Id. 22582174, que julgou parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais. Para tanto, a embargante aduz que houve omissão na 

decisão, eis que deixou de apreciar as questões trazidas na contestação, 

mais precisamente no tópico denominado “IV. MÉRITO –IV.1. DA 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES AO RECEBIMENTO DO 

SEGURO DPVAT – PRÊMIO NÃO PAGO PELA PARTE AUTORA” Vieram-me 

os autos conclusos. Decido. Nos termos do c/c art. 48 da Lei 9.099/ art. 

1.022 do CPC são cabíveis os embargos de declaração nas seguintes 

hipóteses: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no 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 . Não obstante as hipóteses acima 

elencadas, o Superior Tribunal de Justiça entende que também é admitido 

o uso de embargos de declaração para a correção de premissa 

equivocada, com base em erro essencial na análise dos fatos sobre a 

qual tenha se fundado a decisão proferida. Tal característica tem como 

escopo evitar, inclusive, a movimentação desnecessária da máquina 

judiciária e o prolongamento inócuo do processo. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL - AÇÃO DE DEPÓSITO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO 

FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO 

DA PARTE AUTORA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material, consoante dispõe o artigo art. 1.022 do NCPC. 2. Nos 

termos da jurisprudência do STJ "é admitido o uso de embargos de 

declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a 

correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual 

tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o 

resultado do julgamento" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 

632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 

2/10/2006).2.1 Verificada a ocorrência de erro de premissa de julgamento, 

torna-se necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente 

anulação da decisão colegiada impugnada3. Embargos de declaração 

acolhidos para anular o acórdão do agravo interno (fls. 3.750/3.753) e 

determinar o retorno dos autos ao relator para nova apreciação do 

reclamo.( EDcl no AgInt no REsp 1617742/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) Na hipótese 

dos autos, verifico que efetivamente não houve analise do referido tópico, 

ensejando a oposição dos embargos de declaração. Diante do exposto, 

reconhecendo a omissão apontada, ACOLHO os embargos declaratórios 
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porque próprios e tempestivos e, no mérito, dou-lhes provimento apenas 

para acrescentar a fundamentação da sentença os parágrafos abaixo 

redigidos, o qual integra a decisão para todos os efeitos legais: “A parte ré 

em sua contestação argumentou que a parte autora estava inadimplente 

com suas obrigações quando da ocorrência do sinistro, mais 

precisamente no que se refere ao pagamento do seguro DPVAT do 

veículo que utilizava quando o acidente, o qual, diga-se, é proprietária. 

Sustenta que em razão do inadimplemento, não há em que se cogitar em 

receber a indenização garantida nos casos de invalidez, morte ou 

reembolso de despesas médicas. Pois bem, cinge-se a controvérsia à 

possibilidade de concessão de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

ao embargado considerando a aventada inadimplência do prêmio na 

ocasião do sinistro e o enunciado da Súmula nº 257 do STJ. Com efeito, ao 

contrário do que alega a seguradora, o entendimento jurisprudencial que 

se firmou, é no sentido da impossibilidade de se discriminar o proprietário 

do veículo, aplicando o entendimento sumular sem exceção, pois a 

indenização é devida a todas as vítimas do infortúnio, independentemente 

do pagamento do prêmio do seguro do automóvel. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. 

INADIMPLEMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO POR PARTE DO 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. HIPÓTESE QUE NÃO IMPOSSIBILITA O 

RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. Tendo em vista que a Súmula 257, do 

STJ, não faz menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de 

indenização ao proprietário do veículo/vítima que se encontrava 

inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento 

da tese sustentada pela seguradora, não se aplicando, portanto, o 

disposto na Resolução CNSP Nº 332/2015, mormente por se tratar de 

norma infralegal que retira direito reconhecido na Lei nº 6.194 /74. 2. É 

medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se 

fazem presentes, em suas razões, qualquer argumento novo que 

justifique a modificação da decisão agravada. AGRAVO INTERNO 

CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 

03861186220158090127, Relator: Gustavo Dalul Faria, Data de 

Julgamento: 26/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

26/09/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. INADIMPLEMENTO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - VÍTIMA. 

HIPÓTESE QUE NÃO IMPOSSIBILITA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. 

HONORÁRIO RECURSAL. I - Comprovado o nexo de causalidade entre o 

acidente de trânsito e a invalidez apresentada pelo apelado, o segurado 

faz jus à indenização securitária; II - Tendo em vista que a súmula n. 257, 

do STJ, não faz menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de 

indenização ao proprietário do veículo-vítima, que se encontrava 

inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento 

da tese sustentada pela seguradora, não se aplicando, portanto, o 

disposto na Resolução CNSP Nº 273/2012, mormente por se tratar de 

norma infralegal que retira direito reconhecido na Lei nº 6.194 /74; III - 

Apesar do desprovimento do recurso, deixo de majorar os honorários 

advocatícios recursais, vez que foram fixados no percentual máximo 

(20%); IV - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-GO - (CPC): 01731730520178090051, Relator: GERSON SANTANA 

CINTRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 04/09/2019). Dessa forma, conforme já demonstrado, 

não assiste razão a parte ré em suas alegações, ficando claramente 

demostrado a possibilidade da parte autora, mesmo que inadimplente ser 

beneficiada pelo pagamento de indenização do seguro DPVAT. “ No mais, 

mantenho inalterada a decisão vergastada. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito .

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012642-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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: 1049877-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE VIEIRA DE JESUS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos e no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como 

do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES 

AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040360-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040300-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SANTOS NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040104-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO APARECIDO 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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 
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advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030106-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARTINS DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034835-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. S. (AUTOR(A))

ADRIANA LACERDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029540-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA COSTA FREIRE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033775-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045113-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LETICIA DIAS 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))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014665-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE MORAIS SEMELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011585-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TAQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 
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Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030750-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE CRISTHINA DIAS GARGAGLIONE MARTIN PAES DE BARROS 

(AUTOR(A))

VIKTOR GRACIE GARGAGLIONE (AUTOR(A))

A. J. S. G. (AUTOR(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041258-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DA COSTA FONSECA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA PEREIRA BORGES (REQUERIDO)

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003799-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS LIZANDRO DE FREITAS (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028721-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GONCALINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028721-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINA GONCALINA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca do pedido de desistência de ID 28936964. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018852-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO APOLINARIO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018852-85.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDIVALDO APOLINARIO DE LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para manifestar 

acerca do pagamento da condenação notificado em ID 28590348. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061748-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061748-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO JOSE DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 09/06/2020, às 10h00 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 
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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, 20 de fevereiro 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007262-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF PREVIDENCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CORDELLA RIBEIRO OAB - PR41289-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEITON RICARDO CORREA PINTO (EXCUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007262-77.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BRF PREVIDENCIA EXCUTADO: KLEITON RICARDO CORREA PINTO 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007296-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FAUSTO GAMA OAB - 900.961.001-25 

(REPRESENTANTE)

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(LITISCONSORTE)

ASSOCIACAO DE GESTAO HOSPITALAR E FINANCEIRA DE CUIABA 

MATO GROSSO -AGHF - MT (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007296-52.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: ADRIANA ALVES FAUSTO GAMA LITISCONSORTE: 

HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ASSOCIACAO DE GESTAO HOSPITALAR E FINANCEIRA DE CUIABA 

MATO GROSSO -AGHF - MT Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; Advirto ao autor 

que o não atendimento de tal providência acarretará o indeferimento da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT,19 de fevereiro de 2020. Vandymara 

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007657-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE EUBANK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI OAB - MT26521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007657-69.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARTHUR HENRIQUE EUBANK EXECUTADO: SANDRA MARIA DA SILVA 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos documentos hábeis a 

comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser 

indeferida a justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – 

MT, 20 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006555-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA PATRICIA BARBOSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006555-12.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JESSIKA PATRICIA BARBOSA DA CONCEICAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos 

as faturas detalhadas, objeto da presente demanda, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data do registro no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034501-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO PAVINI DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034501-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUGUSTO PAVINI DOURADO REU: EMMANUEL CLAUDIO PERARO 

IVANTES Considerando as informações na petição de Id. 27360978, 

efetuo a baixa da restrição inserida por meio do sistema RENAJUD (Id. 

22731901), como se vê no extrato anexo. Intime-se o autor para dar 

prosseguimento requerendo o que de direito, 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: 1011660-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011660-38.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EXECUTADO: 

MICHELLE CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS I - Defiro o pedido de 

buscas pelo sistema RENAJUD, contudo, deixo de inserir restrição judicial, 

uma vez que os veículos possuem alienação fiduciária nos termos do art. 

7° do Decreto-Lei n° 911/69. II - Intime-se a exequente para manifestar-se 

no prazo de 5 (cinco) dias. II - Decorrido o prazo e permanecendo a 

exequente inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 
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30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019144-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORDANA LAURA DA SILVA MORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019144-41.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: 

GIORDANA LAURA DA SILVA MORO Indefiro o pedido de arresto pelo 

sistema RENAJUD, visto que a executada ainda não foi citada dos termos 

da presente ação consoante certidão do Oficial de Justiça no Id. 

25825337. Intime-se a exequente para manifestar-se requerendo o que de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1029737-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE CAMPOS (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1040635-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEIA DA PAIXAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLASTICA PRA TODOS EIRELI (REU)

JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para efetuar o pagamento dos honorários periciais na 

sua proporção e a integralidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015137-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBS FERREIRA NOBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029064-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIBERTO NAMORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004732-03.2020.8.11.0041

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:

SIRLENE CARMELITA DA SILVA (EXECUTADO)

G. DA SILVA COMERCIO DE AGUA E GAS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036741-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS SUQUERE NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Ofício Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035454-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & MATIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6435/6436, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Ofício nº 1035454-88.2018.8.11.0041 Cuiabá- MT, 20 de 

fevereiro de 2020. Referência: Processo n. 1035454-88.2018.8.11.0041 

Parte autora: REQUERENTE: LEVI BATISTA DE LIMA Parte ré:REQUERIDO: 

VIA VAREJO S/A, LOPES & MATIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 

ME Senhor(a) Tabelião(ã): Solicito a Vossa Senhoria, as providências 

necessárias, no sentido de remeter a este Juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias, cópia do título protestado em desfavor da parte autora Levi Batista 

de Lima, inscrito no CPF sob o nº 411.998.631-49, RG nº 05608082 

SSP/MT, filho de Valdomiro Batista de Lima e Jerônima Alves de Lima 

Atenciosamente, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO JUÍZA 

DE DIREITO Documento assinado eletronicamente Ao(À) Senhor(a) 

Tabelião do Cartório do 4º Ofício de Cuiabá-MT Rua Campo Grande, nº 

533, Bairro Centro Norte Cuiaba-MT Cep: 78005-170

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042858-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MARTINI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CERTIDÃO - ART. 828 - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

PROCESSO n. 1042858-93.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 39.166,47 

ESPÉCIE: [Inadimplemento]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: FLAVIO EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, - DE 1265/1266 A 1648/1649, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-407 POLO PASSIVO: Nome: ALESSANDRA 

MARTINI - ME Endereço: RUA GUIRATINGA, 1.056, - DE 611/612 AO FIM, 

CHÁCARA INGLESA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04141-001 Certifico para os 

fins do art. 828 do Código de Processo Civil, que perante este Juízo da 4ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ, foram admitidos e se processam os autos de 

Ação de Execução - de n. 1042858-93.2018.8.11.0041, distribuídos em 

07/12/2018 10:32:30, em que figuram como parte exequente: FLAVIO 

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, administrador de 

empresas, Portador da Cédula de Identidade nº 06450997 SSP/MT, inscrito 

no CPF/MF sob nº 458.709.771-34, residente e domiciliado na Rua Estevão 

de Mendonça, nº 1.295, apartamento nº 1.402, Bairro Quilombo, 

Cuiabá/MT, CEP nº 78.043-407 e como parte executada: ALESSANDRA 

MARTINI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 06.959.405/0001-38, com endereço na Rua Guiratinga, nº 1.056, 

Bosque da Saúde, São Paulo/SP, CEP nº 04141-001. Certifico,ainda, que à 

causa foi atribuído o valor de R$ R$ 44.270,03 (quarenta e quatro mil, 

duzentos e setenta reais e três centavos) - atualizado até 28/10/2019. Era 

o que havia a certificar. Cuiabá-MT , 20 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020745-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TIBURTINO DE OLIVEIRA (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 manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1016237 Nr: 30226-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VITOR XAVIER FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 229/230, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1014885 Nr: 29659-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO, LIGIS LINS BALIEIRO, CARLOS 

AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA, LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX, 

VANDERLEI MURILO BIANCHI, RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e condeno 

a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixando o 
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valor em 5% do valor corrigido da causa, a ser paga em rateio 

proporcional pelos requerentes. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, 

do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 894000 Nr: 25893-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINA ANA IVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE OZORIO BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - OAB:

 I - Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD, segue anexo o 

extrato como requerido.

II - Intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.

 III - 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.

IV - Defiro à inclusão do nome da executada ELENICE OZORIO BORBA 

(CPF Nº 000.734.931-98) nos órgãos de proteção ao crédito referente ao 

débito ora executado no importe R$ 10.445,22 (dez mil, quatro centos e 

quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), devendo ser expedido 

ofícios ao SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, art. 782, §3º).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101767 Nr: 11255-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMOS BERNARDINHO ZANCHET 

NETO - OAB:23.045/MT, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7263, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 184/212, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 897590 Nr: 28000-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON PIRES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI VEICULOS VÁRZEA GRANDE, 

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS TANGARÁ DA SERRA, FIAT 

AUTOMOVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA P. GIACOMINI SOUZA 

- OAB:17627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-A, OMAR EL JAMEL - OAB:14.624/MT, RAFAEL 

COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14.659/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 Intimem-se as requeridas para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovarem o pagamento noticiado às Fls. 305.

 Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041338 Nr: 42208-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMS CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO JESUS SILVA FALCÃO, 

FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT, GUSTAVO CANTARELLI - OAB:11964, JUSSIANEY 

VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287-O/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o EMBARGANTE/APELADO, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 549/555, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429128 Nr: 10454-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSOPROSINO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RIBEIRO PRADO JÚNIOR, ANTONIO 

STEFANI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10546, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125558 Nr: 13675-22.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FIGUEIREDO ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIMIR OLIVEIRA ITACARAMBY, ESPOLIO 

DE RAMON ARAÚJO ITACARAMBY, ROLFF FRAYLL OLIVEIRA 

ITACARAMBY, CONCEIÇÃO CORRÊA COSTA ITACARAMBY, MAIR 

OLIVEIRA ITACARAMBY, MAYZA OLIVEIRA ITACARAMBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessyka Lindaura S C Farias - 

OAB:16296, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A, 

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALVA MOLEIRO PIRES - 

OAB:8031/MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719/MT, JOSÉ CARLOS 

DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, Rossilene Bitencourt Ianhes Barbosa - 

OAB:5.183/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1112480 Nr: 15706-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA 

FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, 

MARIA CRISTINA K. DALARI ZANELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, BRUNO GUEDES 
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BARROSO, IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA, 

EDER AUGUSTO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA CASTRO 

PINTO - OAB:MT/13.961, FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO - 

OAB:13961/MT, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT, SAMIR 

HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS TORQUATO DE 

AQUINO PEREIRA - OAB:35.309 DF

 I – Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD, segue anexo o 

extrato

II - Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.

 III - Decorrido o prazo e permanecendo a exequente inerte, intime-a para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1122707 Nr: 19913-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO, LIGIS LINS BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERGHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925209 Nr: 46607-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÁDIA ESTEVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a certidão requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 983511 Nr: 15615-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LUIZ PONTES, TAIANA GAVAZZONI, ANTONIO 

JOSÉ RAMOS, TEREZA POMPILIO BASTOS RAMOS, AMÉLIA DE 

SIQUEIRA, JOSE SOARES DE SIQUEIRA, ONÉSIMO AUGUSTO SILVA 

COUTINHO, LUIZ CLÁUDIO DE AMORIM, MANOEL AUGUSTO DA CUNHA, 

ECLAIR PIEROZAN MAGALHÃES, DEMISTENES RIBEIRO DE LIMA, 

MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO, GILCELENE PEIXOTO MEIRA 

COUTINHO, SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - 

OAB:OAB/SP 178268 A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e condeno 

a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixando o 

valor em 5% do valor corrigido da causa, a ser paga em rateio 

proporcional pelos requerentes. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, 

do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 946950 Nr: 58538-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bárbara van der broocke de 

castro - OAB:36.208, DANIEL BATTIPAGLIA - OAB:OAB/SP214.918, 

JOAO AUGUSTO BASILIO - OAB:28.970 OAB/DF

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e condeno 

a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixando o 

valor em 5% do valor corrigido da causa. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da ação, na forma do 

artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o deferimento da gratuidade da 

justiça em favor do autor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767157 Nr: 19964-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOJT, ESPÓLIO RENAN BENEDITO PRADO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA PELIZER - 

OAB:15929, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 518/524, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789002 Nr: 43000-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE 

- OAB:15.173-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EXECUTADO, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, acerca da penhora realizada 

conforme termo de fls. 180, ficando por este ato constituído depositário do 

bem, para querendo manifestar no prazo legal. INTIMO ainda o EXEQUENTE 

para providenciar a respectiva averbação no ofício imobiliário, nos termos 

do art. 844, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739728 Nr: 36403-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEIDE ROSA DE OLIVEIRA ASSIS, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, RAFAELLA 

LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445, SONIA REGINA DE LIMA 

VILELA - OAB:15971

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746131 Nr: 43314-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE DOS SANTOS TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON FERREIRA COELHO, ANTONIO 

DÉCIO FERREIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROS LOPES - 

OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, TELMA FERNANDES DA SILVA - OAB:10589

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 915469 Nr: 40519-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMH, DELZA APARECIDA DA SILVA HUNGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D'LU TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 

ADEMILTO APARECIDO CORDEIRO DOS SANTOS, ELIZÂNGELA REGINA 

SANTOS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3.287/MT, TONY VITOR SANTOS SOUZA - OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:, LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - OAB:19.000 OABMT

 Recebo a emenda à inicial (fls. 185/186).

Expeça-se citação para Elizângela Regina Santos Xavier, no endereço 

localizado na Avenida Venceslau Braz, nº 423, Bairro Planalto Ipiranga, 

Várzea Grande/MT, para contestar a presente ação no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao cartório distribuidor com a finalidade de 

incluir a requerida no polo passivo da ação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 742165 Nr: 39039-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO VIOLA, ROSANGELA OLIVEIRA DE 

ARAUJO VIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA, IMOBILIÁRIA 

CATARINENSE LTDA., GEORGE SUMIWA YAMAKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353, DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - OAB:OAB/MT 

8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 Procedo com a juntada dos documentos apresentados em audiência.

Defiro o pedido das partes requeridas e concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para juntada de substabelecimento.

Defiro o pedido formulado pelo autor às fls. 233/234, e redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03/06/2020 às 14h00.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076386 Nr: 58189-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORBIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR LEAO DE CAMPOS - 

OAB:17915/B-MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para informar acerca do 

cumprimento do acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129927 Nr: 22979-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J D CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA 

FIGUEIREDO - OAB:7.082 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587/PR

 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), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105620 Nr: 12797-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333, FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT

 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), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 
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dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71543 Nr: 1052-67.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA VENTRESQUI GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE - 

JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VENTRESQUI GUEDES 

- OAB:3321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EXECUTADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls.1844/1847, no prazo de 5 

(cinco) dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043010 Nr: 43011-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MUNIZ AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, NOVA CASA BAHIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, IANA HEDUYNA PAES LUCAS - OAB:17.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAROLINE PADILHA 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 43011-51.2015.811.0041, 

Protocolo 1043010, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006127-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR DA COSTA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006127-30.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALCIMAR DA COSTA LUZ REU: BANCO BMG S.A Os Holerites juntados 

com a petição inicial apontam valores incompatíveis com a alegada 

hipossuficiência do requerente, pelo que indefiro o pedido de justiça 

gratuita. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Advirto que o não 

atendimento de tal providência acarretará no cancelamento da distribuição 

(art. 290, do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006245-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES LEITE PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006245-06.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALCIDES LEITE PINHEIRO REU: BANCO BMG S.A Os Holerites juntados 

com a petição inicial apontam valores incompatíveis com a alegada 

hipossuficiência do requerente, pelo que indefiro o pedido de justiça 

gratuita. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Advirto que o não 

atendimento de tal providência acarretará no cancelamento da distribuição 

(art. 290, do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027667-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA BRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1027667-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CARLOS PEREIRA BRANCO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Antonio Carlos Pereira Branco contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 16/02/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27230637), 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 16/02/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 
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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 21183978) e o laudo pericial (ID 

27230637). 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 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(16/02/2017). 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: 1030197-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1030197-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Raimundo Nonato da Silva Rodrigues 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 22/05/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de 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 27399883), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 22/05/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da 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. V – Mérito V.2 - Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a 

requerida teria se negado expressamente a receber o requerimento 

administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em 

razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida 

que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o 

requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu 

pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a 

negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz 

de ensejar indenização por danos morais. Desta forma, para a 

caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos 

básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o 

impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como 

ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo 

causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, 

negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida 

como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja 

em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria 

regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas 

não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar 

operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não 

leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 
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DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Portanto, 

verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais. V.2 – 

Requisitos à indenização DPVAT 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 21524523) e o laudo pericial 

(ID 27399883). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um das MÃOS o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua 

mão direita é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(22/05/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos das 

partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada 

parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028450-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERALDO GOMES DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Geraldo Gomes de 

Souza contra Seguradora Líder, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20/09/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27272359), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 20/09/2018. 

Passo à análise do mérito. I – Mérito I.1 - Dos danos Morais Aduz a parte 

requerente que a requerida teria se negado expressamente a receber o 

requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro 

DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, alega a 

requerida que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar 

que o requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o 

seu pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a 

negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz 

de ensejar indenização por danos morais. Desta forma, para a 

caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos 

básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o 

impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como 

ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo 

causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, 

negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida 

como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja 

em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria 

regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas 

não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar 

operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não 

leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Portanto, 

verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais. I.2 – 

Requisitos à indenização DPVAT 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 21299698) e o laudo pericial 

(ID 27272359). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um das MÃOS o percentual incidente é de 70% 
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(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua 

mão direita é de 50% (cinquenta por cento), e que a quantia já recebida 

administrativamente encontra-se no valor de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), percebe-se o valor remanescente totalizando em 

R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (20/09/2018). Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários 

advocatícios fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor 

dos honorários respectivos. Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. 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: 1011085-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FELICIANO 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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011085-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAYARA FELICIANO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por NAYARA FELICIANO DA SILVA em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 1.125,80 (um mil, 

cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos), no Id. 29398544. A 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 29398552). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Dessa forma, a extinção 

do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

29398552. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029556-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERICK FERNANDES DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029556-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERICK FERNANDES DA SILVA RAMOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Herick Fernandes da Silva Ramos contra Porto 

Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 21/03/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo 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 27342479), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 21/03/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

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 21435820) e o laudo pericial 

(ID 27342479). 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 
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(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 direito 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 

(21/03/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026717-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR COSME DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026717-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODENIR COSME DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Odenir Cosme dos Santos contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 26/12/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 27119182), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/12/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. 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 Certidão de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 21049367) e o laudo pericial 

(ID 27119182). 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 75% (setenta e cinco 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$ 5.062,50 (cinco mil 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$ 5.062,50 (cinco 

mil 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 (26/12/2018). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007343-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PINHO CAPELAO OAB - 109.196.598-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007343-26.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: S. C. B. REPRESENTANTE: ANA PAULA PINHO CAPELAO 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

processuais prescritas e sem honorários advocatícios face a ausência de 

resistência. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de 

fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036370-88.2019.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068321/2/2020 Página 53 de 231



Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MIRANDA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036370-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOLANGE MIRANDA MELO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Solange Miranda Melo contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 01/02/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva e adequação do valor da causa, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 27236696), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 01/02/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 22758981) e o laudo pericial (ID 

27236696). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro inferior esquerdo é de 25% (vinte e cinco por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(01/02/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036370-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MIRANDA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036370-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOLANGE MIRANDA MELO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Solange Miranda Melo contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 01/02/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva e adequação do valor da causa, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 27236696), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 01/02/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 
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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. 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 22758981) e o laudo pericial (ID 

27236696). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro inferior esquerdo é de 25% (vinte e cinco por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(01/02/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034776-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DINIZ HIGINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034776-10.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

REINALDO DINIZ HIGINO REU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c 

Restituição dde Crédito interposta por REINALDO DINIZ HIGINO em face de 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. No caso, 

verifica-se que as partes se compuseram amigavelmente nos autos (Id. 

28568870). Assim, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

remanescentes nos termos do art. 90, §3º, do CPC. Considerando que as 

partes desistem do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas 

baixas de estilo. Expeça-se alvará judicial em favor do autor dos valores 

depositados no Id. 29465569, observando-se os dados bancários no Id. 

29481263. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro 

de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004293-89.2020.8.11.0041

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 PAN (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

1004293-89.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o pedido de parcelamento 

das custas e taxas iniciais formulado pela autora, que deverão ser pagas 

em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas. Concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para o recolhimento da primeira parcela. Decorrido o prazo, e não 

tendo as autoras informado o pagamento da 1ª parcela, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044264-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLLES LEITE GUARATO (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:

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. 1044264-18.2019.8.11.0041 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, 20 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038495-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURENY RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038495-63.2018.8.11.0041 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, 20 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005915-09.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Pretende o 

autor através da presente demanda a concessão de tutela de urgência 

para determinar ao réu que promova a retirada da negativação inserida em 

seu nome no valor de R$ 161.271,93, relativa ao acordo firmado entre as 

partes através do processo de n.º 0455597-56.2015.8.19.0001 (id. 

29119614). Constato, que no referido acordo restou pactuado que “[...]o 

requerente em decorrência do acordo e com o pagamento da entrada se 

compromete a proceder a baixa de restritivos bancários existentes contra 

os executados junto ao SERASA/SPC resultante do contrato ora 

negociado.” Assim, da leitura dos autos, verifico que, aparentemente, se 

trata de descumprimento de acordo firmado entre o autor e o banco réu 

perante o juízo da 23ª Vara Cível da Comarca de Rio de Janeiro – RJ 

(processo de n.º 0455597-56.2015.8.19.0001), sendo que, nesta 

hipótese, deve autor requerer o cumprimento naquele processo e não 

ajuizar nova ação. Posto isto, oportunizo ao autor que prestes maiores 

esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de 

direito. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho 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 DESPACHO A ordem de 

bloqueio de dinheiro on line foi infrutífera. Intime-se a parte autora do seu 

resultado. Defiro a citação da UMTE após o dia 26/02/2020, conforme 

requerido na petição constante do Id 29135025. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007428-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA FARIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007428-12.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Este feito 

veio distribuído do juízo plantonista, contudo, verifico a impossibilidade de 

visualização da petição inicial e demais peças que a acompanham. Diante 

da aparente urgência na análise dos autos, abri nessa data o SDM n.º 

175586, no entanto, a fim de evitar maiores prejuízo à parte, intime-se a 

autora para que colacione aos autos a petição e documentos a fim de que 

seja possível visualizá-los e apreciá-los, atentando-se ao que determina a 

Resolução TJ-MT n. 03/2018. Cumpra-se com urgência. Após, façam os 

autos conclusos. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1054360 Nr: 48518-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PRINT LTDA, CLAITON 

ANTONIO CORDEIRO, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - 

OAB:15441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19.132, DENILSON NASSARDEN PAIVA JÚNIOR - 

OAB:19.132-O, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

ROGERIO JULIO DOS SANTOS. - OAB:174.051

 É o relatório. Decido. Anote-se no Sistema Apolo e capa dos autos o 

nome da denunciada à lide e corrija-se o nome do réu Cleiton Antonio 

Cordeiro, eis que contem erro. Inexistindo preliminares a serem 

apreciadas, dou o feito por saneado e fixo como pontos controvertidos a 

responsabilidade pelo acidente ocorrido em 10/02/2015, bem como a 

existência de danos dele decorrente. Quanto ao ônus da prova, cabe à 

parte autora a prova constitutiva do alegado direito e, aos réus, a prova de 

fato desconstitutivo, modificativo ou impeditivo (art. 357, inc. III c/c art. 373, 

I e II, do CPC). Para tanto, defiro a prova oral requerida e designo audiência 

de instrução para o dia 15/04/2020, às 14:00 horas, oportunidade em que 

será colhido o depoimento pessoal do autor e do réu Cleiton Antônio 

Cordeiro e procedida a oitiva das testemunhas, que deverão ser arroladas 

no prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 357, §4º, CPC). Registro que 

“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” (art. 455 do CPC). Intimem-se 

pessoalmente as partes para vir e a depor, sob pena de confissão. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1148146 Nr: 30844-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEWGMAN GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. As partes estão 

devidamente representadas e, inexistindo outras preliminares a serem 

analisadas, declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a 

responsabilidade da ré pelos danos que o autor alega ter suportado. 

Defiro a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do 

autor e oitiva de testemunhas, requerida pela ré à p.153/154, cujo rol 

deverá ser apresentado em 15 dias. Designo o dia 15 de abril de 2020, às 

15:00 horas para audiência de instrução e julgamento, devendo as partes 

comparecer à audiência preparadas para apresentação das alegações 

finais, nos termos do artigo 364 do CPC/2015. Registro que nos termos do 

art. 455 do CPC, “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 
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designada, dispensando-se a intimação do juízo.” Intime-se o autor 

pessoalmente para prestar seu depoimento em audiência. Intimem-se 

todos. Cumpra-se com urgência. Processo da Meta 02/CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1014584 Nr: 29552-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DO NASCIMENTO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELMA REGINA RIBEIRO 

DONATONI - OAB:18966

 Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Ricardo do 

Nascimento Dias, em face de Golden Negócios Imobiliários. Assim, 

promovam-se as devidas anotações na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

Intime-se o devedor, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, II do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento voluntário do débito, e 

caso haja pedido de bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

apresente o exequente planilha atualizada, devendo incluir multa e os 

honorários acima arbitrados, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 245593 Nr: 13556-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Vistos etc.

Este juízo já deferiu anterior pedido de penhora on line nas contas da parte 

executada e a exequente não comprovou que houve alteração na 

situação econômica da parte executada, razão pela qual indefiro nova 

penhora via BACENJUD.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Quanto à alegação de sucessão empresarial, diga a executada em 10 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 715797 Nr: 8558-69.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTE MANHA UNIFORMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

 Trata-se de ação ordinária de cobrança de seguro c/c indenização por 

danos morais e materiais em fase de cumprimento de sentença movida por 

Arte Manha Uniformes LTDA em desfavor de Mapfre Cruz Seguradora S/A 

em que as partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo 

para homologação (p.429/430).

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 e julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, III, “b” 

do CPC.

Os valores anteriormente depositados em juízo deverão ser levantados 

pela exequente (p. 425).

Custas e honorários na forma pactuada.

 As partes desistiram do prazo recursal, portanto, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as anotações de estilos e cautelas de praxe.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 12 de Fevereiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1133590 Nr: 24441-80.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta 

ação revisional de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

liminar proposta por Maria Gomes Alencar em face de CAB Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviço, para DETERMINAR que a ré proceda à 

readequação das faturas da unidade consumidora de nº 452536-1, 

relativas aos meses de setembro de 2015 a março de 2016, para o valor 

correspondente ao consumo de 11m³. Em consequência, confirmo a 

liminar de p. 55/56.Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1133891 Nr: 24586-39.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 
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- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214, SCHEILLA C. L. MORAES - OAB:10222

 Vistos.

Desentranhe-se o despacho de p. 66, eis que estranho a estes autos, e 

junte-o nos autos correto.

Sobre a petição e documentos juntados às p. 84/104, diga o autor, em 10 

(dez) dias.

O autor já manifestou interesse na produção de prova pericial (p. 72).

Intime-se a ré para especificar as provas que pretende produzir, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021744 Nr: 32807-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE INES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS 

- OAB:188.868-B, SELMA FERNANDES CUNHA - OAB:15.600

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre a resposta do perito da 

impugnação ao valor dos honorários periciais de fls. 167/168, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904320 Nr: 33078-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI CABRAL COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SANTOS DORILEO, 

CHRISTIANE D'OLIVEIRA MARQUES DE ALMEIDA, SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ, EDUARDO YUKIO MATSUMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advocacia Coutinho e 

Polisel Advogados Associados - OAB:OAB/MT355, CARLA HELENA 

GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre a proposta de trabalhos e honorários periciais apresentada pelo 

perito Dr. Eduardo Gargaglione Póvoas (da MEDIAPE) às fls. 317/321, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1158163 Nr: 35160-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RAIMUNDO DE MIRANDA DUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Posto isto, julgo improcedente com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do CPC os pedidos desta ação de cobrança do seguro obrigatório 

DPVAT.Custas e despesas processuais pela parte autora, bem como ao 

pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC. Expeça-se alvará em favor do perito. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. 

R. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 105318 Nr: 17716-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA AUXILIADORA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT, ANTÔNIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SILMA BARROSO - 

OAB:9.068/MT

 Processo: 7716-66.2002.8.11.0041 - Código 105318

 DECISÃO

 Ao analisar os autos para fins de assinatura do alvará expedido, 

verifiquei o equívoco constante da determinação de liberação dos valores 

judicialmente depositados em favor de Márcia Auxiliadora de Campos.

Segundo se infere, a sentença de p. 188/206 determinou a liberação dos 

valores consignados em favor da instituição financeira e ainda condenou 

a autora ao pagamento das diferenças, cujos valores exatos devem ser 

apurados mediante liquidação de sentença.

Referida sentença foi mantida pelas instâncias superiores, já que houve 

alteração apenas no que concerne à aplicação do índice TR de correção e 

redistribuição do ônus da sucumbência.

Assim, ainda que o Banco de Crédito Nacional não tenha requerido a 

liquidação da sentença, se revela precoce a liberação do valor em favor 

da devedora.

Nestes termos, com fundamento no art. 494, inciso I, do CPC, revogo a 

sentença de extinção por pagamento proferida à p. 520.

Promova-se o cancelamento do Alvará n. 588289-3/2020.

Intime-se pessoalmente o credor Banco de Crédito Nacional para requerer 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 317529 Nr: 20688-33.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIS SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID W. BEZERRA GUEDES - 

OAB:11.448, EDESIO DO CARMO ADORNO - OAB:8615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Sentença

Trata-se de cumprimento voluntário da obrigação, em que o requerente 

concordou com o valor pago.

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará como requerido à p. 283.

Após, arquive-se com as cautelas devidas.

P.I Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1123170 Nr: 20109-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR MARIA SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE GUSMÃO DE MOURA - 

OAB:12720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO. - OAB:7.725

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação declaratória de 

inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos 

morais proposta por Alair Maria Santana de Almeida em face de CAB 

Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto 

para:a)DECLARAR INEXISTENTE o débito cobrado pela ré no valor de R$ 

888,65 (oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos); 

b)DETERMINAR que a ré promova a restituição em dobro da quantia de R$ 

888,65 (oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), 

cobrada indevidamente, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC);c)CONDENAR a 

ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362-STJ).Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1045701 Nr: 44246-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIK LUIZ SANTOS MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA. - 

OAB:113.815

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por Erik Luiz Santos Motta em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT.Quanto aos honorários periciais, determino 

o pagamento no importe de 30% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, devendo, para tanto, ser expedida certidão de crédito, eis 

que o seu pagamento é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, 

por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.Devolva-se o 

numerário depositado nos autos à Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas 

e despesas processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P. R. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 790367 Nr: 44414-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCD TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193-B/MT, ROBERTO LUIS GASPAR FERNANDES - OAB:111040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tentativa de penhora infrutífera.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 797755 Nr: 4135-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA MARIA BENITES NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença requerida por Diva Maria Benites 

Neves da Silva em desfavor de Banco Bradesco S/A, objetivando o 

recebimento da quantia de R$ 8.775,15, referente a diferença da correção 

monetária dos expurgos inflacionários.

Intimado, o Banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

(p. 64/76), o qual foi rejeitada às p. 159/160.

Dessa decisão, o TJMT acolheu parcialmente o recurso de agravo de 

instrumento interposto pelo executado, determinando a apuração do valor, 

mediante cálculo judicial (p. 179/184).

Realizado o cálculo (p.187/189) e as partes se manifestaram às p. 

191/192 e p. 201/206.

A decisão de p. 212/213 rejeitou a impugnação aos cálculos e determinou 

ao executado o pagamento do saldo devedor remanescente.

O TJMT negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto 

pelo Banco (p. 249/254).

À p. 267/268 determinei a intimação do exequente para manifestar seu 

interesse no acordo por meio da plataforma “online”, de acordo com o 

Recurso Especial 40418/2018 e orientação do STJ – Of. 374/2018-CD2S.

Após isso, em atendimento a determinação proferida no RE 632.212/SP, 

determinei a suspensão do feito pelo prazo de 24 meses (p. 271).

A exequente requer o prosseguimento do feito, ao argumento que não 

possui interesse no acordo (p. 281/282).

Pois bem! Como relatado, o feito se encontrava suspenso em razão de 

determinação proferida pelo STF no RE 632.212/SP. Entretanto, o Ministro 

Gilmar Mendes entendeu que não há mais razão para a manutenção da 

decisão, determinando o prosseguimento dos processos em fase de 

execução.

Diante disso e considerando que o TJMT negou provimento ao RAI 

1003323-57.2016.811.0000, defiro o levantamento do valor incontroverso 

em favor da exequente. Expeça-se alvará.

Intime-se o executado para pagamento do saldo remanescente, em quinze 

dias.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 850258 Nr: 53335-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos

Tentativa de penhora infrutífera.

Nesta data realizei pesquisa junto ao RENAJUD e constatei que a 

executada não possui veiculo sem restrição.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1030576 Nr: 37038-18.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALEX MOTA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 . Para tanto, determino a produção de prova pericial.Nomeio como perito 

do Juízo o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, médico, com endereço 

profissional na Rua 24 de Outubro, n°827, sala 8, galeria 24 de outubro, 

Bairro Popular ,  Nesta Capi ta l ,  te lefone:  65 9972-1818, 

e-mail:robertoazevedo1958@gmail.com, o qual deverá esclarecer se a 

parte autora está inválida permanentemente, de forma total ou parcial; na 

hipótese de invalidez permanente parcial, apontar qual o grau da invalidez; 

e responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se o 

perito para cumprir ao encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso. Quanto aos honorários periciais, levando em 

consideração a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado 

pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 

1.000,00 (mil reais). Como a perícia foi requerida por ambas as partes, 

pelo autor na peça inicial, e pelo réu na contestação, esta deverá ser 

rateada proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo o autor beneficiário 

da AJG, a perícia deverá ser paga integralmente pela ré se a ação for 

julgada procedente. Porém, o Estado deverá arcar com a perícia, caso a 

ação seja julgada improcedente.Intime-se a ré para efetuar o pagamento 

de 50% dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, 

deverão as partes apresentar seus quesitos, bem como para indicarem 

assistente técnico. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo. Cumpram-se as determinações acima.Após, solicite-se ao perito 

nomeado local e data para o início da perícia. Com a apresentação da data, 

dê-se ciência à parte ré e intime-se pessoalmente a parte autora, via 

Oficial de Justiça, para comparecer ao ato, sob pena de improcedência 

dos pedidos iniciais. Intimem-se todos. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 386216 Nr: 21992-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENORTE - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, GISLAINE DE MORAES CORREIA - 

OAB:23.467, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT, 

VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO PIMENTA DE 

MEDEIROS - OAB:9844

 Vistos e etc.

Considerando que o acordo pactuado entra as partes previa a liberação 

de todos os bens com restrição judicial (p.132), CHAMO O FEITO À 

ORDEM para retirar a restrição de p. 112.

 Segue em anexo o comprovante de levantamento da restrição conforme 

requerido.

 Decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e nada mais sendo 

requerido, retornem-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se com as cautelas de praxe, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1131197 Nr: 23483-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17.517, CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - 

OAB:20148/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Defiro a prova pericial requerida pela autora. Em consequência, nomeio 

como perito do Juízo o Sr.Thyago Jorge Machado, que deverá ser intimado 

na Rua General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, 

telefone (65) 8112-2338, o qual deverá realizar a prova pericial 

grafotécnica requerida. Intimem-se as partes para indicarem assistentes 

técnicos e quesitos, caso queiram, conforme estabelece o artigo 465, 

parágrafo 1º, do CPC/15, no prazo de 15 (quinze) dias. Diante destas 

explanações, verifico não ser possível o deferimento do pleito 

antecipatório, uma vez que não há nos autos elementos suficientes que 

comprovem o perigo da demora, eis que, conforme consta do extrato 

acostado à p.22, a negativação foi lançada em novembro/2012, sendo que 

somente após o decurso de mais de três anos a autora decidiu 

impugná-las, não restando demonstrada a necessidade de se conceder a 

tutela pleiteada. Ademais, diante da juntada do contrato pela ré, apenas 

após a realização da perícia este juízo terá segurança quanto ao direito 

pleiteado. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA. Intimem-se todos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1142942 Nr: 28676-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOARES BASTOS & LOPES DA SILVA FILHO LTDA - 

ME, GLADESTONE SOARES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

 Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por Soares 

Bastos & Lopes da Silva Filho Ltda. - ME em desfavor de Claro S.A, 

objetivando indenização por danos morais, ao argumento de que teve 

suas linhas telefônicas bloqueadas por motivos de fraude de terceiros.

 A inicial veio acompanhada de documentos (p.08/42).

Citada, a ré requereu a improcedência dos pedidos (p. 59/70).

 Impugnação à contestação à p. 91.

Intimados para especificação de provas, a autora pugnou pela produção 

de prova oral (p.94). A ré não requereu outras provas.

À p. 101 a ré informou seu desinteresse em conciliar.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Estando as partes estão devidamente representadas, declaro o feito 

saneado.

O ponto controvertido consiste na ocorrência dos danos suportados pela 

autora em decorrência da má prestação dos serviços fornecidos pela ré.

 Defiro a produção de prova oral requerida pela autora consistente na 

oitiva de testemunhas e designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 28/04/2020 às 16:00 horas.

Intimem-se as partes para que apresente o rol de testemunha em 15 

(quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do CPC:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso 

a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa 

desistência da inquirição da testemunha.”

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1148780 Nr: 31165-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANNE DE OLIVEIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA 

EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOANNY FELIX DE ANDRADE - 

OAB:26.936

 O ponto controvertido consiste na existência dos danos que a autora 

alega ter suportado. Defiro a prova oral requerida pela autora e designo 

audiência de instrução para o dia 29/04/2020, às 15:00 horas, 

oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal do representante 

da ré, sob pena de confissão, bem como procedida a oitiva das 

testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias. 

Determino o comparecimento do representante da ré para que preste o 

seu depoimento pessoal, sob pena de confissão, o qual deverá ser 

intimado pessoalmente (art.385 CPC/15). Intimem-se as partes para que 

apresente o rol de testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que 

determina o art.455 do CPC: “Art. 455. Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. § 2o A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. § 3o A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da 

inquirição da testemunha.” Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742700 Nr: 39603-91.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, GOLD 

BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRENOP - CONCRETOS SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES 

PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - 

OAB:12.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT 4284/O

 Considerando que a Apelação n.º 18115/2018 foi provida para tornar nula 

a sentença proferida nos autos, determinando a promoção da instrução 

probatória, oportunizo às partes que se manifestem, especificando as 

provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, façam-me os autos conclusos para saneamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905356 Nr: 33796-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA BENEDITA DO BOMDESPACHO 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfico que, nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito 

e encaminho intimação à parte autora para se manifestar acerca da 

devolução da carta precatória às fls. 90/102, requerendo o que entender 

por direito, no prazo de 15 dias.

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciária

matrícula 21804

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749261 Nr: 1345-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEM - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, 

ENGENHARIA E MANUTENAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NAVARRO SILVA - 

OAB:260.233/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de citação da parte ré sem manifestaçãon 

conforme certidão do oficial de justiça de fl. 85. Sendo assim, nos termos 

do art. 482,VI da CNGC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 dias.

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciária

matrícula 21804

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1080218 Nr: 1586-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS SOARES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:16.758-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Diante dos documentos apresentados à p.111/124 e visando resguardar 

o princípio do contraditório, concedo à ré o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, querendo, se manifeste.

 Intime-se.

 Após, certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1080249 Nr: 1607-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARLINO RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Estando as partes estão devidamente representadas, declaro o feito 

saneado. O ponto controvertido consiste na existência da relação jurídica 

entre as partes, bem como na legitimidade da cobrança discutida nesta 

ação. Defiro a produção de prova oral requerida pela ré. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2020 às 15:00 horas. 

Determino o comparecimento do autor para que preste o seu depoimento 

pessoal (art.385 CPC/15). Intimem-se as partes para que apresente o rol 

de testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 

do CPC: “Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se 

refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.” Intime-se O 
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AUTOR pessoalmente para que compareça no dia e hora determinado 

para que preste o seu depoimento, sob pena de confissão (art.385, §1° do 

CPC/15). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007175-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FONSECA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007175-24.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada proposta por 

EDNEI FONSECA DOS SANTOS contra BANCO PAN e MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, relata o autor que recebia ligações de cobranças do 

banco réu via SMS, contudo, como nunca teve qualquer relação com a 

instituição, inicialmente, achou que fosse um engano. Porém, em 

23/01/2020 recebeu uma mensagem de cobrança que sugeria um contato 

para negociação. Entrou em contato através do telefone, lhe sendo 

informado que caso não efetuasse o pagamento dos débitos em atraso 

referente ao contrato de financiamento de uma moto junto a Mônaco Moto 

Center, seu nome seria inscrito nos cadastros de inadimplentes. Aduz que 

se dirigiu de Acorizal até Cuiabá para retirar um extrato do SERASA, onde 

constatou a inscrição de 2 lançamentos indevidos, sendo um destes 

determinado pelo banco réu. Afirma que se dirigiu até a Mônaco Moto 

Center para saber do que se tratava, pois nunca adquiriu uma moto e 

descobriu a existência de um contrato de financiamento de uma 

motocicleta, financiada em 48 vezes. Sustenta ter entrado em contato com 

a Central de Relacionamento da ré Mônaco, contudo, sem sucesso - 

protocolo 44099744. De posse do contrato de cédula de crédito bancário, 

percebeu que a assinatura exarada no referido documento não é sua, 

bem como os dados fornecidos referente a endereço e telefone também 

não são seus. Diante da situação, registrou um boletim de ocorrência pois 

acredita ter sido vítima de uma fraude. Diante disso, postula a concessão 

da tutela provisória de urgência para que seja determinado que as rés 

procedam a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, eis 

que fora lançado indevidamente. Por fim, requer o julgamento procedente 

dos pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

25.552,80 e a condenação das rés ao pagamento de indenização por 

danos morais no montante de 3 vezes o valor da lesão financeira sofrida. 

Requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

inicial veio acompanhada de diversos documentos. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. O autor requer o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pois como 

atesta, não tem condições de arcar com as custas e despesas 

processuais sem o comprometimento do sustento próprio e de toda sua 

família. Assim, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao 

autor, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. A tutela almejada 

pelo autor passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In 

casu, a pretensão almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do 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.) Destarte, nesse juízo de cognição sumária, verifico a 

possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, haja vista que o 

autor afirma não possuir qualquer relação jurídica com as rés e sustenta 

ter sido vítima de uma fraude, tendo inclusive registrado boletim de 

ocorrência. Ademais, o perigo de dano é evidente, haja vista que a 

negativação impede o autor de realizar negócios a prazo, compras à 

crédito e tomar empréstimos bancários, lhe diminuindo o poder de compra. 

Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil e determino que a ré BANCO PAN exclua o nome 

do autor dos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA, BACEN e etc.) 

referente ao débito aqui discutido (R$ 25.552,80), sob pena de aplicação 

de multa diária de R$ 300,00. Intime-se a ré para cumprimento da medida 

liminar, em 05 (cinco) dias. Designo audiência de conciliação para o dia 

09/06/2020 Sala: Conciliação 2 Horário: 08:00, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054761-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA OLIVEIRA GREQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

VALDIR FERREIRA DA MOTTA (REU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1054761-91.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 
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de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c 

indenização por danos proposta por Sandra Aparecida Oliveira Grequi em 

desfavor de Valdir Ferreira da Mota, CIC – Central de Imóveis Cuiabá – 

Ltda. e Goldem Negócios Imobiliários Ltda., aduzindo, em síntese, que 

firmou Contrato de Compra e Venda com a ré para aquisição do Lote 05, 

quadra 41, no Loteamento Eco – Ville Pantanal Loteamento Campestre de 

Pesca e Lazer, pelo valor de R$ 66.289,63 (sessenta e seis mil duzentos e 

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos). Aduz que o prazo de 

entrega do empreendimento era de 36 (trinta e seis) meses, ou seja, até 

outubro/2017, contado do lançamento oficial do empreendimento, podendo 

haver uma tolerância de 06 (seis) meses, conforme previsto em cláusula 

contratual. Argumenta que, decorrido o prazo de tolerância, o 

empreendimento ainda não foi entregue pela ré, estando as obras, 

aparentemente, abandonadas. A par disso, a autora postula a concessão 

de tutela antecipada, a fim de que seja declarada de rescisão do contrato, 

que a ré seja compelida a não efetuar qualquer cobrança judicial ou 

extrajudicial em decorrência do contrato, se abstendo de inserir o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como promova a devolução 

do percentual de 85% do valor pago. A inicial veio acompanhada de 

diversos documentos. Intimada, a autora emendou a inicial. É o relatório. 

Decido. Diante dos documentos apresentados, concedo à autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. A tutela almejada regulada 

pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada, de 

acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão parcial da tutela provisória requerida na espécie, uma vez que 

a autora comprovou a aquisição do lote, bem como a expiração do prazo 

máximo para a sua entrega. Assim, diante a inadimplência dos réus em 

cumprir a sua parte da avença, possível a suspensão das cobranças 

efetuadas em decorrência do contrato. Nesse sentido a jurisprudência: 

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR 

SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VIA LIMINAR. SUSPENSÃO 

DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO. NÃO PROVIDO. 1. Não se 

mostra razoável ou justo que a parte agravada arque com todo o custo 

das parcelas vincendas sem poder usufruir do bem imóvel, em razão da 

entrega do imóvel, conforme os termos do contrato avençado entre as 

partes. 2. Uma vez que se pretende a rescisão contratual, deve ser 

suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas. 3. Agravo de 

Instrumento conhecido e não provido. (TJ-AM - AI: 

00066104020168040000 AM 0006610-40.2016.8.04.0000, Relator: Maria 

das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 10/09/2018, Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2018) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE 

UNIDADE IMOBILIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR. ATRASO NA ENTREGA. 

MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS 

VINCENDAS. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DEFERIDA. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E RISCO 

DE DANO IRREPARÁVEL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Presentes os 

requisitos exigidos para a concessão de medida liminar, ou seja, havendo 

verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, bem como, 

ausente o risco de irreversibilidade da medida, o juiz poderá deferir o 

pedido de antecipação de tutela, para suspender o pagamento das 

prestações vincendas em contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel em construção, bem como de determinação da abstenção da 

construtora de encaminhar os nomes dos agravantes aos órgãos de 

proteção ao crédito para inclusão, relacionado a eventual inadimplemento 

do contrato, principalmente quando há manifestação de vontade dos 

agravantes, promitentes compradores, em rescindir o contrato. 2. Agravo 

conhecido e provido. (TJ-DF - AGI: 20150020304607, Relator: GISLENE 

PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2016, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2016 . Pág.: 166) O perigo de dano é 

evidente, haja vista que a ausência de pagamento das parcelas vincendas 

poderá gerar a inclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, o que a impedirá de realizar negócios a prazo, efetuar compras 

a crédito e tomar empréstimos bancários, diminuindo o seu poder de 

compra. De outro lado, não se afigura possível, em uma análise de 

cognição sumária, declarar rescindido o contrato, na medida em que a 

tutela pretendida é de caráter satisfativo. De igual modo, indefiro os pedido 

de imediata devolução dos valores pagos, uma vez que não restou 

demonstrado o perigo da demora. Com estes fundamentos, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e DETERMINO aos réus 

que: a) suspendam o envio dos boletos e/ou cobranças judiciais ou 

extrajudiciais referente às parcelas vencidas e vincendas do contrato, 

bem como taxas e demais encargos referentes ao imóvel até o julgamento 

final da demanda e, b) se abstenham de inserir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito e/ou congêneres e, caso já tenha incluído, 

proceda a exclusão, relativo ao contrato, objeto desta lide. Sem prejuízo 

do cumprimento da tutela de urgência deferida, nos termos do art. 334 e §

§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09/06/2020 às 

08:30 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. Citem-se e 

intimem-se as partes rés para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060387-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. B. M. (REQUERENTE)

ANDREA CRISTINA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060387-91.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro o 

pedido de reconsideração e mantenho a decisão de Id. 27554368 pelos 

seus próprios fundamentos. Destaco que o RAI n.º 

1001381-48.2018.8.11.0000 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 

Assim, cumpra-se as determinações de Id. 27554368. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061295-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061295-51.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação regressiva de ressarcimento proposta por BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS contra ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos qualificados na inicial. A inicial 

veio instruída com diversos documentos. Não houve pedido de justiça 

gratuita. Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao chamado judicial. 

(ID 27822730 ) Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. O autor devidamente intimado, deixou de recolher as custas 

judiciais. Diante da ausência de recolhimento das custas e da não 

comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do 

CPC/15. Honorários indevidos, eis que a presente ação sequer chegou a 

ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038774-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MOURA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1038774-15.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Maria Auxiliadora Moura do 

Nascimento em face da decisão de Id. 26801904 que deferiu a tutela de 

urgência para determinar à ré que que promova a suspensão da 

negativação lançada no nome da autora, em razão dos débitos discutidos 

na presente demanda. A embargante sustenta que a decisão é omissa por 

não ter consignado prazo para cumprimento da determinação e imposto 

multa pelo descumprimento. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Realmente a decisão de Id. 26801904 é omissa em relação a 

fixação de prazo para cumprimento da determinação, bem como de multa 

pecuniária para caso haja o seu descumprimento, razão pela qual, recebo 

os presentes embargos e lhes dou provimento, atribuindo efeitos 

modificativos para fazer constar na decisão de id. 26801904 o seguinte 

teor: “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 promova a suspensão da negativação do nome 

da autora em razão dos débitos discutidos nos autos. Intime-se a ré para 

cumprimento da liminar concedida, em 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de 

descumprimento” No mais, mantenho incólume a decisão. Aguarde-se a 

realização da audiência designada. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1047064-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE DANTAS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antonio Audizio Almeida (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se a realização da audiência de conciliação agendada 

para o dia 2.3.2020, às 8h.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047856-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE AMAZON CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se a realização da audiência de conciliação agendada 

para o dia 2.3.2020, às 10h.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006873-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNERARIA DOM BOSCO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ORERDENGE (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006948-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA OLIVEIRA RODRIGUES 81509901191 (EXECUTADO)

ALEXSANDRA OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1006820-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MATHEUS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, a requerente, que é 

pensionista, apenas requereu o deferimento do benefício, mas não juntou 

qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência financeira, 

cumprindo salientar que o comprovante de rendimento juntado no Id. 

29340047 - p. 4 demonstra que aufere mensalmente o montante líquido de 

R$ 6.684,13 (seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e treze 

centavos), o que evidencia, numa análise de preâmbulo, a ausência dos 

pressupostos legais exigidos para o deferimento do benefício. Assim, 

determino seja intimada a requerente para demonstrar o preenchimento 

dos pressupostos necessários ao deferimento do benefício ou, então, 

recolher as despesas de ingresso da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006981-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERMANO LIBENCIO DA CONCEICAO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022497-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029195-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BEZERRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014173-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMPIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE DE MOURA RIBEIRO OAB - MT9274-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cumpra-se todo o ordenado no despacho de Id. 29061198.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008015-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Retifico a decisão proferida na página 268 apenas no que se 

refere ao número do ID 14141764, que deverá ser substituído por 

9747166, mantendo inalterados os demais termos da decisão, 

esclarecendo que foi ordenada a inclusão do processo em ordem 

cronológica de sentença por se tratar de matéria de direito que, por isso, 

não comporta maior dilação probatória com a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Intimem-se e cumpra-se o ordenado no despacho 

anterior, incluindo-se o processo em ordem cronológica para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007402-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE ARAUJO MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, a requerente, que é 

técnica em radiologia, apenas requereu o deferimento do benefício, mas 

não juntou qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência 

financeira, cumprindo salientar que o fato de possuir um imóvel, que 

inclusive é objeto de rescisão de contrato nesta ação, evidencia, numa 

análise de preâmbulo, a ausência dos pressupostos legais exigidos para o 

deferimento do benefício. Assim, determino seja intimada a requerente 

para demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários ao 

deferimento do benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032713-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPOLIO DE ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA NAZARETH DOS SANTOS CORBELINO OAB - 

593.528.411-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE ROMERA (REU)

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. I) Mantenho o indeferimento da liminar, conforme decisão proferida 

no Agravo n. 1016398-61.2019, interposto na ação cautelar n. 

1046157-44.2019. II) Proceda-se à retificação dos autos, conforme 

pleiteado em petição Id. 28244206, habilitando o advogado da parte 

requerida. III) Constata-se tratar aqui de processo que comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras 

provas para o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de 

julgamentos. Todavia, tendo em vista que a contestação foi apresentada 

pela ilustrada Defensoria Pública, que fez destaque ao não julgamento 

antecipado e que a defesa foi ratificada em petição Id. 28244204, 

determino seja a requerida intimada para assim se pronunciar, no prazo de 

5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória, caso assim entenda. Ao final, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036660-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-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 

cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009206-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA NASSARDEN TABORELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT10707-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE FONSECA BARBOSA (REU)

VALTER AQUINO DE ALVARENGA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1040975-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMOKE NIGHT - TABACARIA E LOUNGE BAR LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SENHORINHA NERDES OAB - 016.633.401-45 (REPRESENTANTE)

 

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, 20 

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: 1032582-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTSUL PAVIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI (EXECUTADO)

 

Certifico que o ofício à Central de Mandados (ID 29471144) foi 

disponibilizado para envio por expediente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011174-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO LUIZ DE MIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 20 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: 1037111-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILTO FERNANDES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1018248-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMO CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015396-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA NET TELECOM LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SALIM OAB - SP306387 (ADVOGADO(A))

JOAO BAPTISTA DUARTE OAB - SP243496 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILENTIUM EST AUREUM EIRELI (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação dos advogados da parte autora, para informar novo 

endereço para citação da parte requerida, tendo em vista que o endereço 

informado no ID 27096478 é o mesmo da inicial que já foi diligenciado, no 

prazo legal. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004324-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REQUERIDO)

MARISA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

 

Certifico que ofício à Central de Mandados (ID 29476968) foi 

disponibilizado para envio por expediente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030687-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CANDIA 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar se tem interesse no prosseguimento do recurso de apelação 

interposto, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1035658-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREM CHRISTINE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BAROZZI - EPP (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO OAB - MT8138-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1035701-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BARBOSA DE MORAIS E MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1044940-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. D. S. S. (AUTOR(A))

C. V. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA YARA SIQUEIRA OAB - 563.286.302-63 (REPRESENTANTE)

LUIS CESAR MIRANDA BENCICE OAB - MT25697-B (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1039357-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1039847-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029166-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. S. VILELA EIRELI - ME (REU)

GESMAEL JESSE DOS SANTOS RODRIGUES (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, bem como sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1032384-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BRITO FLORES (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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1039005-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA ASSIS DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1039226-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERVAN CARVALHO 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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1023614-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1028825-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO CORDEIRO 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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1034962-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE GONCALVES ANTERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1032595-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE ANTUNES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068321/2/2020 Página 68 de 231



Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034174-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1033148-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROZ FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

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: 1036275-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA DA SILVA PERREIRA (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 o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1026855-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PRADO ROQUE (EXECUTADO)

THIAGO DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

 

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, 20 

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: 1046593-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MELLO PONCIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FREIRE PONCIONI OAB - SP370734 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOS CARVALHO CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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, 20 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1034404-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSISA INFORMATICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAM NORIO MISSAWA OAB - PR38806 (ADVOGADO(A))

LUCAS BIANCO ANTUNES ZANROSSO OAB - PR67584 (ADVOGADO(A))

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO WALL STREET (REU)

 

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, 20 

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: 1029762-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGILENE AMANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar manifestação acerca dos embargos de declaração opostos, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1015539-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA FONSECA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012643-71.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 autora, via DJE, para 

manifestar acerca dos embargos de declaração opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1016372-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA RUBIA QUEIDA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1037913-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIANE DE CARVALHO BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1015104-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1019115-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO VIEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar acerca dos embargos de declaração opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1019107-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDISON CARLOS BERNARDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 20 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: 1025439-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA APARECIDA DE 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:

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 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 20 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: 1012466-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCCO DA SILVA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 20 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: 1033848-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1006091-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE 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)

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 contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 20 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: 1038292-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1029570-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO GRACIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar acerca dos embargos de declaração opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1020596-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO NUNES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar acerca dos embargos de declaração opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030879-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO VIDAL CAMPOS DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre a petição de ID 29430403 e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1021454-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 20 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: 1030364-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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, 20 

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: 1023507-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL DE FIGUEIREDO (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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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre os embargos de declaração opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1021847-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860159 Nr: 1868-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT, ROSEMEIRE DADONA - OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 930973 Nr: 49804-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA PEREIRA DE MELO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALEMIDA - OAB:10.126/MT, CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO - 

OAB:25.057/MT, CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - 

OAB:242.289SP, CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - OAB:17669-MT, 

ERNANDES DOS SANTOS - OAB:17663-MT, LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:OAB/MT 13754-B, MARCORELI APARECIDA DE 

CARVALHO - OAB:21181-MT, ORLANDO JUNIO GONÇALVES DE 

MORAES - OAB:26.449/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:OAB/MT 13411-A, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:OAB/MT 14659, VAGNER 

SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209-MT, YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 22201-O

 Vistos...

 Cumpra-se o ordenado na ata de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1445754 Nr: 19235-80.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTENE PLASTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA COMÉRCIO REPARAÇÃO 

MÁQUINAS PEÇAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SANCHEZ - 

OAB:239842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659/MT

 Vistos...

I) Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC).

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, 

do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, querendo, apresente impugnação nos próprios 

autos (art. 525, CPC).

II) Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos por ser prematura tal 

providência, só possível após decorrido o prazo assinalado acima para 

pagamento do débito, cumprindo salientar que a parte exequente não 

demonstrou nenhuma urgência ou perigo de dano que justifique o imediato 

deferimento do pleito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129796 Nr: 22930-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BADOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIZ DRESCH, ALESSANDRO 

DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON SIQUEIRA 

BARBOSA - OAB:3.209/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO FABRICIO DE SOUZA 

- OAB:5480/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Em tempo, procedo a intimação da parte requerente para que proceda ao 

pagamento dos emolumentos necessários para o cumprimento da baixa de 

protesto, nos moldes do ofício de fls. 273, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796879 Nr: 3242-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA VIEIRA MULLER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca da carta 

de citação/intimação devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. Certifico que, 

a carta de citação/initmação fora recebida por pessoa diversa da parte 

executada, porém no endereço fornecido pela exequente. Em tempo, 

certifico que não houve manifestação da parte executada até a presente 

data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412604 Nr: 1943-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHIMIDEL & ASSOCIADOS ADVOCACIA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068321/2/2020 Página 72 de 231



 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA INÊS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para proceder a intimação da parte exequente para 

que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca das respostas 

aos ofícios, apresentados aos autos.

Certifico que apenas a operadora VISA não apresentou resposta, haja 

vista o retorno negativo do AR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1419919 Nr: 13350-85.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONDINA GREGÓRIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES CIDADE CUIABÁ 

LTDA., CARLYELE QUEIROZ DE SOUZA, MÁRCIO DE SOUZA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca da carta 

de citação/intimação devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias, especificando 

o endereço completo das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819469 Nr: 25742-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca da atualização do débito 

elaborada pela contadoria, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923325 Nr: 45413-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME GONÇALO DE ARRUDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDAO 

DE SA - OAB:13749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4.671/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida para manifestar nos 

autos, dentro do prazo de 03 (três) dias, nos moldes da decisão proferida 

em Audiência Instrutória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842089 Nr: 46216-59.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES, VERA LUCIA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO SOLAR RIVERA, PLAENGE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508, SERGIO DONIZETE NUNES - OAB:2.420-B, VANESSA PAULA 

COSTA - OAB:10.952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o Condomínio Solar Riviera para que, dentro do prazo 

de 03 (três) dias, apresente os Memoriais nos moldes da decisão de fls. 

534-535.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 842089 Nr: 46216-59.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES, VERA LUCIA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO SOLAR RIVERA, PLAENGE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508, SERGIO DONIZETE NUNES - OAB:2.420-B, VANESSA PAULA 

COSTA - OAB:10.952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 Autos n. 46216-59.2013.8.11.0041 – (código 842089)

Ação Condenatória para Reparação de Danos Material e Moral c/c 

Obrigação de Fazer

Requerente: Sérgio Donizeti Nunes e Vera Lúcia Ferrari

 Requeridos: Condomínio Solar Rivera e Plaenge Empreendimentos Ltda

Vistos.

Ante a formalização da penhora no rosto destes autos por determinação 

do Juízo da Quarta Vara Cível desta comarca, comunique-se àquele juízo 

inexistir aqui qualquer bem constrito, especialmente por se tratar, ainda, de 

processo de conhecimento e não haver qualquer medida cautelar 

expropriatória deferida para garantir eventual cumprimento de sentença.

Quanto ao mais, cumpra-se, integralmente, o determinado em audiência, 

intimando-as os réus para suas manifestações derradeiras.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752503 Nr: 4358-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIL LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE MAIMONI - 

OAB:2.772-A/MT, ANTONIO HÉLIO R. DO PRADO FILHO - OAB:7626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca da carta 

de intimação devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755662 Nr: 7708-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO - OAB:10.166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca da carta 

de intimação devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 817109 Nr: 23546-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR OLIMPIO DOS SANTOS, ANA 

ANTONIA DE ARRUDA ALMEIDA, ENZI CERQUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÉVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9.946, LUDIMILA PAULA PEREIRA - OAB:14803/MT, ROXÂNIA 

VILELA - OAB:GO/34.838-A

 Autos n. 23546-27.2013.811.0041 (código 817109)

 Vistos.

Diante do teor da petição de fls. 285-287 e da expressa manifestação da 

parte exequente de que não concorda com a oferta de bem imóvel 

apontado pelos executados, especialmente por existirem, conforme 

indicado na peça de fls. 296-297, outros imóveis de propriedade dos 

executados livres e desembaraçados, defiro, integralmente, o pedido 

formulado pelo exequente (fls. 296-297), com fulcro no art. 829, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

Assim que formalizada a penhora no imóvel indicado pelo exequente, 

determino sejam levantadas as restrições de circulação lançadas nos 

veículos dos fiadores, em deferimento ao pedido final formulado na peça 

de fls. 285-287.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029040 Nr: 36315-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MELO DE SOUZA, VSO, FERNANDA MELO 

DE SOUZA, MVDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088499 Nr: 5439-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR FARIAS DOS SANTOS, DARLIANE 

ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO VERDOLIN DE 

CARVALHO - OAB:28.857/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca da carta 

de citação/intimação devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098408 Nr: 9883-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JORGE JUNIOR - 

OAB:MT 20778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÁCO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes acerca da resposta ao ofício, 

apresentada às fls. 163-164, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172567 Nr: 21367-38.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE PINTO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da devolução da 

Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397863 Nr: 31466-91.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILDO JUSTINO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar acerca da 

petição de fls. 415-418, dentro do prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1141450 Nr: 28042-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO RODRIGUES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos,

Expeça-se o alvará em favor da parte exequente, conforme ordenado na 

decisão de fl. 153.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1141494 Nr: 28061-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINO QUINTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289/SP

 Vistos,

Diante da concordância da parte autora com o valor voluntariamente 

depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o correspondente 

alvará, arquivando-se, após, o processo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1163895 Nr: 37502-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DREYSON BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 17.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos,

Diante da concordância da parte autora com o valor voluntariamente 

depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o correspondente 

alvará, arquivando-se, após, o processo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1168723 Nr: 39571-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ARAUJO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAAS CORREIA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Vistos,

Diante da concordância da parte autora com o valor voluntariamente 

depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o correspondente 

alvará, arquivando-se, após, o processo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1096488 Nr: 9055-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos,

Diante da concordância da parte autora com o valor voluntariamente 

depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o correspondente 

alvará, arquivando-se, após, o processo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1173610 Nr: 41564-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos,

Diante da concordância da parte autora com o valor voluntariamente 

depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o correspondente 

alvará, arquivando-se, após, o processo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1453048 Nr: 1815-28.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINAN DALTRO DO NASCIMENTO, ADRIELLY DANTRO 

DO NASCIMENTO LÚCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA PARANHOS 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:25059/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Apense-se este feito ao processo n. 47484-85.2012.811.0041, vindo-me, 

após, conclusos com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 726709 Nr: 22535-31.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBER MELQUIS VENANDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Diante da concordância da parte autora com o valor voluntariamente 

depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o correspondente 

alvará, arquivando-se, após, o processo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 366124 Nr: 4663-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SCHULZ GALVÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582/MT, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:10.868MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos...

Cumpra-se como determinado na decisão de fl. 145, transferindo a quantia 

de R$ 1.915,73 (mil novecentos e quinze reais e setenta e três centavos) 

para a conta declinada na peça retro, em nome do Banco Bradesco S/A.

Por outro lado, indefiro a transferência de R$ 114,44 (cento e quatorze 

reais e quarenta e quatro centavos)porque a parte exequente não 

depositou em juízo a referida quantia, apesar de intimado, devendo, por 

isso, manifestar-se o Banco Bradesco sobre seu interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, em 15 dias, sob 

pena de arquivamento.

 Decorrido em branco o prazo, arquive-se o processo com baixas e 

anotações de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 395065 Nr: 30410-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - 

OAB:20.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 Vistos.

 Cumpra-se conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 

1000709-40.2020.11.0000, aguardando-se o julgamento do mérito do 
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recurso.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1129962 Nr: 22994-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos...

Transfira-se os valores depositados para conta corrente da parte 

exequente assim que informada por esta nos autos, arquivando-se, em 

seguida, o processo com baixas e anotações de costume.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1171940 Nr: 40967-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DA SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos...

Tendo a parte ré depositado voluntariamente o valor do débito que entende 

devido, tão logo transitada em julgado a sentença, com o que concorda a 

parte autora, defiro o pedido formulado por esta na peça retro, 

determinando a transferência dos valores para a conta bancária ali 

informada, bem como o arquivamento do processo com baixas e 

anotações de costume assim que levantados os valores.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1148135 Nr: 30838-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, 

DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT

 Vistos,

Expeça-se os correspondentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados, intimando-se, após, a parte exequente para manifestação 

sobre o interesse do feito perante eventual saldo remanescente no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o 

prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 818511 Nr: 24850-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará conforme requerido na peça retro, 

intimando-se, após, a parte exequente para manifestação sobre o 

interesse do feito perante eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1045136 Nr: 43964-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 8.195-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:12.316-MT, RAFAEL WERNECK 

COTTA - OAB:167373

 Vistos.

Intimado para se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a empresa requerida discorda da 

quantia, alegando que a perícia é corriqueira.

 Cumpre, entretanto, salientar que para a fixação dos honorários periciais 

devem ser observados, além da complexidade dos trabalhos a serem 

desenvolvidos, o tempo que o profissional demandará na realização da 

perícia, a natureza e o valor da demanda, tudo em conformidade com a 

moderação.

No caso sub judice, o valor pretendido pelo profissional mostra-se 

razoável, diante da complexidade do seu serviço que, contrário ao 

alegado, não é trivial, vez que o médico nomeado não atua exclusivamente 

em perícia judiciais, somado às práticas costumeiras adotadas pelos 

magistrados em perícias de igual natureza, não desconsiderando o poder 

econômico da demandada que, em tese, nenhum prejuízo sofrerá com o 

pagamento da verba.

Desse modo, mantenho o valor dos honorários apresentados pelo 

profissional e determino a intimação da parte requerida para, em 10 (dez) 

dias, efetuar o depósito, sob pena de se constituir ato atentatório ao 

exercício da jurisdição, passível de multa, conforme prevê o art. 77, § 2º, 

do CPC.

Cumprida a providência, intime-se o Sr. Perito para designar data e horário 

para realização da perícia, intimando-se, após, as partes.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 915229 Nr: 40349-51.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A

 Vistos.

 Defiro o pedido retro, expeça-se o correpondente alvará, arquivando-se, 

após, o processo com as cautelas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1085749 Nr: 4157-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE MAXWELL FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos...

Tendo a parte ré depositado voluntariamente o valor do débito que entende 

devido, tão logo transitada em julgado a sentença, com o que concorda a 

parte autora, defiro o pedido formulado por esta na peça retro, 

determinando a transferência dos valores para a conta bancária ali 

informada, bem como o arquivamento do processo com baixas e 

anotações de costume assim que levantados os valores.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 13103-37.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCYVON BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, Eliezer da Silva Leite - OAB:6384-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIKLAEL 

DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

13103-37.2001.811.0041, Protocolo 27801, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52738 Nr: 35199-41.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAFATE - ASSOCIAÇAO DOS AGENTES DE 

FISCALIZAÇAO E ARRECADAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BASÍLIO LEITE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMA AUXILIADORA MAIA 

HANS - OAB:4.467/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TOMAS DE AQUINO 

SILVEIRA BOAVENTURA, para devolução dos autos nº 

35199-41.2004.811.0041, Protocolo 52738, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398832 Nr: 32052-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INONILZA APARECIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26.992-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO PAULO DE 

SOUZA COSTA, para devolução dos autos nº 32052-31.2009.811.0041, 

Protocolo 398832, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1077307 Nr: 58784-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANIA PEREIRA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA APARECIDA DE A. SILVA 

- OAB:25524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos,

Diante o teor da petição retro, determino novamente a expedição ao 

alvará, mediante transferência para a conta corrente indicada na fl. 229. 

Após, arquive-se o processo com as cautelas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1023896 Nr: 33840-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP AUTOGESTÃO EM SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - 

OAB:OAB/MT 15.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DA SILVA 

CAVALCANTE - OAB:24.923 DF, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE 

ARAUJO - OAB:20.334/DF, VANESSA MEIRELES RODRIGUES - 

OAB:19.541/DF

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado, intimando-se, após, a parte exequente para manifestação 

sobre o interesse do feito perante eventual saldo remanescente no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1084214 Nr: 3509-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHOS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA, ISABELA 

ASSUNÇÃO MAGALHÃES, PEDRO JOSÉ ASSUNÇÃO MAGALHÃES, 

JOELMA VEIGA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLN EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES 

SPE LTDA, GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3213

 Vistos...

Cumpra-se como requerido pelo Sr. Perito Judicial, transferindo-se os 

honorários periciais para sua conta bancária, intimando-se, após, a parte 

ré, para depositar a outra metade do valor.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial no prazo 

de 15 dias para cada uma, requerendo o que de direito. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1451711 Nr: 1481-91.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO VASCONCELOS DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA LOBOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - 

OAB:25.731-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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O embargante pretende, em antecipação de tutela, ordem judicial que 

garanta o desbloqueio de dois caminhões Mercedes Benz Atron 2729 6x4, 

placas NBU 3996 e NBU3736, adquiridos através de arrematação nos 

autos n. 0018733-49.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara 

Especializada de Direito Bancário de Cuiabá.

 Todavia, em consulta ao Sistema Renajud, constatou-se que as restrições 

reclamadas se referem a ordem proferida pelo juízo da Segunda Vara 

Cível da Comarca de Campo Verde/MT, conforme extratos anexos.

 Desta feita, considerando a possibilidade de extinção dos embargos por 

ausência de interesse processual, com fulcro no art. 10, do CPC, 

determino seja intimado o embargante para assim se pronunciar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028168 Nr: 35879-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAFATE - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DA 

FISCALIZAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BASÍLIO LEITE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TOMAS DE AQUINO 

SILVEIRA BOAVENTURA, para devolução dos autos nº 

35879-40.2015.811.0041, Protocolo 1028168, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039758-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO OAB - MT25246/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

ISADORA PRATTA OAB - MT22329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Infere-se dos autos que foi determinado à parte ré, em decisão 

liminar, que se abstivesse de suspender os serviços de fornecimento de 

água na unidade consumidora da parte autora, bem como de negativar seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito referente aos débitos dos meses 

de julho a setembro de 2018, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais – Id 17003845), passando a parte autora a depositar em 

juízo os valores correspondentes aos meses subsequentes. Apesar 

disso, a ordem judicial não vem sendo cumprida regularmente pela parte 

ré, uma vez que suspendeu os serviços de água por várias vezes, 

conforme se observa das decisões judiciais dos Id 18721497, 26339653), 

repetindo o ato em 10.2.2020, quando quebrou a calçada e retirou por 

completo o cano que faz o fornecimento de água para dentro do imóvel, 

conforme afirma a parte autora. Assim, determino seja mais uma vez 

intimada a parte ré para que restabeleça imediatamente os serviços de 

fornecimento de água na unidade consumidora da parte autora, bem como 

se abstenha de repetir o ato até decisão do mérito da ação, ficando, 

desde já, majorada a multa aplicada de R$ 500,00 (quinhentos reais) para 

R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, 

sem prejuízo de serem tomadas outras providências de natureza civil e 

criminal. Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020709-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intimado para se manifestar sobre a proposta de honorários 

periciais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o banco requerido alega 

ser muito elevada a quantia pretendida e em descompasso com a 

proporcionalidade e razoabilidade. O perito, por sua vez, mantém a 

proposta, esclarecendo que em processo semelhante, em que foi 

periciada apenas uma assinatura, a verba honorária foi fixada em R$ 

6.000,00 (seis mil reais) e que, por isso, com muito mais razão deve ser 

fixada nestes autos em R$ 8.000,00 (oito mil), visto que serão periciadas 

seis rubricas com rebuscamentos complexos. Tem-se, pois, que para a 

fixação dos honorários periciais devem ser observados, além da 

complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos, o tempo que o 

profissional demandará na realização da perícia, a natureza e o valor da 

demanda, tudo em conformidade com a moderação. No caso sub judice, o 

valor pretendido pelo profissional mostra-se razoável, diante da 

complexidade do seu serviço somado às práticas costumeiras adotadas 

pelos magistrados em perícias de igual natureza, não desconsiderando o 

poder econômico da demandada, entidade financeira de renome e vultoso 

poder financeiro que, em tese, nenhum prejuízo sofrerá com o pagamento 

da verba, sobretudo por ter solicitado a produção da prova. Desse modo, 

mantenho o valor dos honorários apresentados pelo profissional e 

determino a intimação da parte requerida para, em 10 (dez) dias, efetuar o 

depósito sob pena de se constituir ato atentatório ao exercício da 

jurisdição, passível de multa, conforme prevê o art. 77, § 2º, do CPC. 

Cumprida a providência, intime-se o Sr. Perito para designar data e horário 

para realização da perícia, intimando-se, após, as partes. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006903-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANA ROCHA CALANDRINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” 

proposta por CLEYDIANA ROCHA CALANDRINI, qualificada nos autos, em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, igualmente qualificada, na qual se objetiva, em antecipação de tutela, 

ordem judicial que garanta a não suspensão do fornecimento de energia 

na residência da autora, bem como a não inclusão de seu nome no 

cadastro de órgão proteção ao crédito. A consumidora relata ser usuária 

dos serviços de energia, unidade consumidora n. 6/2694374, enquadrada 

como de baixa renda, e estar sofrendo abuso de cobrança nos últimos 

meses, tendo pago rigorosamente as mensalidades até fevereiro deste 

ano, tendo em vista que não pode ficar sem energia. Conta que até então 

aguardava uma resposta da requerida para resolução do impasse, o que 

não aconteceu, como se infere das faturas de fevereiro e março (R$ 

182,88 e R$ 131,20), cujos valores fogem o seu orçamento, não reunido 

condições de liquidar. Pede, assim, a concessão da tutela de urgência, a 

fim de que a requerida se abstenha de suspender os serviços de energia 

na unidade consumidora 6/2694374, bem como de negativar o seu nome 

em decorrência dos aludidos débitos. O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. É o necessário. Decido. O art. 300 do Código de 

Processo Civil, prevê que a tutela de urgência poderá ser concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou 

para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo ou 

ao resultado útil deste, o que se passa a verificar. Os documentos que 
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instruem a inicial demonstram claramente os fatos alegados pela autora, 

nos quais se vê que realmente houve um aumento sem precedente nas 

faturas desde o mês de maio de 2019, pois da média anterior de 

aproximadamente R$ 38,00 foi para R$ 87,09 no referido mês (duzentos e 

cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) atingindo a quantia de 

R$ seguido de R$ 182,88 em março deste anos, não pairando dúvida 

quanto à probabilidade do direito invocado. O perigo de dano, por sua vez, 

se verifica no risco de a autora ter o serviço suspenso em decorrência do 

não pagamento das duas últimas faturas, sobretudo pela natureza do 

serviço, tido como essencial, cuja falta, indubitavelmente, poderá afetar a 

vida cotidiana da consumidora, sem contar a restrição de crédito que 

sofrerá, caso o seu nome seja negativado. Assim, estando presentes os 

requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, com 

fulcro nos artigos 294 e 300 do CPC, defiro o pedido, determinando que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia na 

residência da autora em decorrência do débito das faturas de fevereiro e 

março de 2020, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias. 

Em razão da peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do 

CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de 

comprovação do fato negativo alegado na petição inicial (não teve 

consumo), e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da 

defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, 

condição que a requerente ostenta na demanda, inegavelmente, 

determino, desde já, a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir o 

requerido a fazer prova de que a cobrança é devida. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 26 de junho 

de 2020, às 14h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital – sala 2 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, 

CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007336-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERLEY MENDES CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, A ação proposta é de busca e apreensão com base no Decreto-lei 

911/69, ou seja, em alienação fiduciária, operação tipicamente bancária, 

tanto que a parte autora é uma instituição financeira, de modo que deve ter 

seu trâmite processual perante uma das Varas Especializadas em Direito 

Bancário, nos termos do art. 1º do Provimento n. 004/2008/CM. Ante o 

exposto, determino a imediata redistribuição.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004746-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO RIBEIRO FERNANDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada 

por EVALDO RIBEIRO FERNANDO, pessoa física devidamente qualificada 

nos autos, em face de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelas razões fáticas e 

jurídicas expostas na inicial. O requerente relata ter feito planos de viagem 

para a cidade de Maceió-AL e, por isso, ter reservado, gratuitamente, por 

meio do site da requerida, o aluguel de um veículo a ser utilizado naquela 

cidade, preenchendo, na ocasião, um formulário com seus dados 

pessoais e endereço completo, mas que por conta do alto custo das 

passagens, desistiu do passeio. Alega que no mês de novembro de 2019 

recebeu em sua residência cópia de um contrato de locação anexada a 

uma infração de trânsito, como se tivesse locado um veículo Sandero 

Authentique Flex 1.0 no período de 20.6.2019 a 23.6.2019, retirando e 

devolvendo no aeroporto de Maceió, o que nega, já que nunca firmou 

qualquer contrato com a ré, segundo se infere da assinatura contida no 

contrato totalmente estranha. Afirma ter sido informado pelo preposto da 

empresa que nada poderia ser feito, senão o pagamento da infração no 

valor de R$ 129,63 (cento e vinte e nove reais e sessenta e três 

centavos), enfatizando que, para agravar a situação, o seu nome foi 

incluído em cadastro de proteção ao crédito. Por tais motivos, pede, em 

sede de tutela de urgência, seja excluída a negativação do seu nome e, no 

mérito, declarada a inexistência do débito, com a condenação da requerida 

ao pagamento dos danos morais suportados no valor de 20 salários 

mínimos. Mais à frente, o autor emenda a inicial para que se faça constar 

no pedido a nulidade do contrato de locação. Junta documentos. É o 

relatório. Decido. Recebo a emenda à inicial. De acordo com o artigo 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de 

urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). A 

documentação trazida com a petição inicial retrata os fatos narrados pelo 

autor no que se refere à cobrança tida como indevida e ao contrato de 

locação elaborado em seu nome sem o seu consentimento, segundo 

atestam as cópias de sua CNH e do aludido contrato com a seguinte 

anotação no campo cliente: “ASSINATURA IDÊNTICA À ASSINATURA DA 

CNH” (sic), porém constando rubrica totalmente diferente da habilitação, 

emitida em 27.3.2015 (Id. 28878174), não havendo dúvida quanto à 

probabilidade do direto. O perigo de dano, por sua vez, reside na própria 

restrição de crédito que o autor vem sofrendo em decorrência da 

negativação do seu nome, não dispondo de confiança no mercado de 

consumo. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada, determinando a intimação da requerida para que exclua o 

nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de imposição 

de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a 30 dias. Cite-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 26 de junho 

de 2020, às 13h45min, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Ficam as partes advertidas 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 
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alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000521-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REU)

Outros Interessados:

EMERSON NOGUEIRA AMORIM OAB - 474.260.981-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido Liminar” ajuizada por MULTITECH COMÉRCIO DE 

INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica, devidamente qualificada nos autos, 

por seu procurador Emerson Nogueira Amorim, em face do BANCO 

SAFRA S.A., pessoa jurídica de direito privado, objetivando a retirada dos 

protestos efetuados no 4º Serviço Notarial de Cuiabá em nome dos 

clientes da requerente, pelas razões fáticas e jurídicas expostas na inicial. 

A requerente relata ser empresa atuante no ramo de comércio de 

equipamentos suprimentos de informática há mais 21 anos e que para o 

custeio de suas despesas realiza algumas operações financeiras para 

manter o capital de giro disponível, com a antecipação de recebíveis por 

meio de boletos bancários emitidos em nome de seus clientes até mesmo 

para facilitar a compra parcelada. Alega, porém, que recentemente 

recebeu diversas reclamações de clientes que sofreram protesto por 

parte da ré, em decorrência de títulos que teriam sido antecipados, o que 

nega, já que não efetuou operação dos aludidos títulos. Diz que por 

diversas vezes tentou resolver o impasse junto à instituição financeira, 

mas não obteve êxito, não lhe restando alternativa senão buscar 

judicialmente a resolução do problema. Por tais motivos, pede, em sede de 

tutela de urgência, seja determinado que o banco requerido retire os 

protestos, conforme certidão em anexo, pugnando, ainda, pela inversão 

do ônus da prova. Junta documentos. É o relatório. Decido. De acordo com 

o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão 

da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, 

CPC). A documentação trazida com a petição inicial retrata os fatos 

narrados pela autora no que se refere aos protestos de títulos realizados 

em nome de pessoas tidas como suas clientes, bem como das operações 

realizadas junto ao banco e negadas pela demandante. Contudo, não 

consta dos autos prova concreta acerca da não antecipação dos valores 

referentes aos boletos e/ou realização das operações de crédito, o que 

depende da comprovação por parte do banco requerido, na medida em 

que não é possível ou se mostra muito difícil à requerente a produção de 

prova de algo que ela diz não ter ocorrido e cujas informações estão em 

posse do demandado, o que torna descabido o deferimento da tutela de 

urgência e imperioso o estabelecimento do contraditório e a oferta de 

oportunidade ao banco requerido de provar que os protestos foram 

devidos e as operações realizadas por sua cliente, não se visualizando, 

nesse momento, a probabilidade do direito. Outrossim, em razão da 

peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por 

causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação do 

fato negativo alegado na petição inicial, e com apoio no art. 6º, VIII, do 

CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos como um dos 

direitos básicos do consumidor, condição que a requerente ostenta na 

demanda, inegavelmente, determino, desde já, a inversão do ônus da 

prova, de modo a incumbir o requerido a fazer prova de que os títulos 

protestados foram realmente antecipados pela empresa autora. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. 

Cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 26 de junho 

2020, às 14h15min, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Ficam as partes advertidas 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). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025439-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA APARECIDA DE 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Concedo a requerente os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Com base 

no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, em que pese a requerente 

indicar seu desinteresse na auto composição, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de janeiro de 2018, às 09:30 horas, que será 

realizada na Central de Conciliação, local onde as partes deverão 

comparecer. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Consigne-se que 

a parte requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a ré contestar, desde que o façam por intermédio de Advogado.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000372-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUEL CRUZ 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Intimação da parte Requerida para manifestar sobre o pedido de 

desistência da ação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025986-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES CELSO LINO SCHIAVINATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para especificarem as provas que pretendam 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022867-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO MARCONDES - CONSTRUCOES, LOCACAO E MANUTENCAO DE 

MAQUINAS PESADAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMIL CACERES MINERACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem da proposta de honorários 

periciais, id 28096278

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056543-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNER LUIS 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)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014514-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA (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))

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014514-73.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, SEBASTIÃO MARTINS DE 

OLIVEIRA devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 24/12/2015, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“acidente vascular com desvio no olhar”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida 

seja citada a comparecer à audiência de conciliação, a inversão do ônus 

da prova e a condenação ao pagamento do seguro obrigatório que 

acomete a parte Autora, reconhecendo o direito a indenização, e 

determine que a Seguradora pague tal indenização referente o seguro 

obrigatório DPVAT, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação e a 

correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da data da 

entrada em vigor da medida provisória n.340/2006, ou alternativamente 

que a correção seja aplicada a partir da data do acidente. Requereu ainda 

a condenação do Requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios. Despacho de id. 1931137, determinando a emenda da 

petição inicial. Requerimento de emenda no id. 3029252. Despacho de id. 

3057301, determinando a nova emenda da petição inicial. Requerimento de 

emenda no id. 3660885/3660891. Despacho de id. 4723914, determinando 

o prosseguimento do feito. Aviso de recebimento no id. 5818005. Pedido 

de habilitação nos autos no id. 6869758. A Requerida apresentou 

contestação id. 6869797 arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária 

a realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, 

a ausência de documentos essenciais para a 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. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Termo de 

audiência de conciliação (id. 7370253), onde o patrono da parte 

Requerente requereu a não juntada do laudo pericial. A parte Autora no id. 

12152023, pugna pela nova pericia médica. Decisão saneadora no id. 

15206030, a qual determinou a realização de prova pericial. Depósito dos 

honorários periciais no id. 17960156. Laudo pericial no id. 25709958. A 

parte Requerida manifesta concordância ao exposto laudo pericial no id. 

26060681. A parte Autora no id. 26197420, manifesta concordância com o 

laudo. Alvará expedido do perito no id. 26197420. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 
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Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

– DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte 

Requerida quanto à aventada precariedade da documentação 

apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, pelo simples fato 

de que a correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora 

foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica 

quais seriam os documentos faltantes para dar prosseguimento ao 

andamento na regulação do sinistro. Portanto, rejeito a preliminar. 

PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, 

verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte 

Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários para a propositura da ação. Além disso, presumem-se 

verdadeiros os documentos juntados nos autos. Portanto, não acolho a 

preliminar de inépcia da inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado 

os Históricos Clínicos (id. 1880476,1880485, 1880696), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 25709958, 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. 25709958), 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$ 10.125,00 (dez 

mil cento e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA, a quantia de R$ 

10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 24/12/2015 (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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032679-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WILLIAN DIAS DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para se manifestar do pagamento do saldo 

remanescente da condenação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041010-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para apresentarem contrarrazões aos Embargos de 

Declaração de id 28330191 bem como se manifestar da petição de id 

28293180, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060657-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO AMORIM LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Sabemos que a cópia do requerimento 

administrativo constitui requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no 

§ 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. No caso, o 

requerente ainda deixou anexar nos autos o comprovante de endereço, 

bem como, de comprovar nos autos a alegada hipossuficiência. Posto 

isso, intime-se a parte requerente, via DJE, para no prazo de 15 dias, 

emendar o pedido inicial, anexando nos autos o comprovante de 

endereço, a cópia do requerimento administrativo, bem como, para 

demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito 

cópia da CTPS, holerite ou a última declaração de imposto de renda, sob 

pena de indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo recolher as 

custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 290 e 321, 

parágrafo único ambos do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro 

de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046409-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO HENRIQUE COELHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES (REQUERIDO)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do ID 2947367.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006765-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA SILVA E ARRUDA (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):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais, onde a 

parte requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual, anexando ao pedido os comprovantes de renda. Estando o 

feito instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se provem o contrário, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao gestor da 

secretaria o agendamento de data para realização de audiência 

conciliatória que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As 

partes deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006728-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DE BARROS VIEGAS (AUTOR(A))

SILVIA GUEDES VIEGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

JAILTON DO CARMO AQUINO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A digitalização dos arquivos anexados a este processo foram 

encaminhados fora da ordem cronológica crescente, com arquivos de 

documentos lançados antes da peça inicial, dificultando o exame do feito, 

e precisa ser adequada. A atual sistemática concebida no PJE reforça a 

necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes e 

servidores) e externos (partes, advogados, etc.), bem ainda, diante dos 

inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos quando 

os documentos são encaminhados de forma desordenada, como no 

presente caso. A Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe 

sobre a implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – 

PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução 

nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, determina que: Art. 13-A. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas de 

forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 
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resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Diante do exposto, a fim de otimizar o trabalho de todos e 

para fácil exame do processo, determino a intimação da parte Requerente, 

para no prazo de 15(quinze dias) emendar o pedido inicial, apresentando 

NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”, que deverá ser encaminhada 

acompanhada de todos os documentos ordenados cronologicamente pela 

ordem crescente. Ressalte-se que a nova petição inicial, deverá vir 

instruída com todos os documentos, posto que, a peça anteriormente 

encaminhada será riscada dos autos ficando todo seu conteúdo 

indisponível para visualização/consulta. Decorrido o prazo supra, voltem 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007099-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA (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):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais, onde a 

parte requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual, anexando ao pedido os comprovantes de renda. Estando o 

feito instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se provem o contrário, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao gestor da 

secretaria o agendamento de data para realização de audiência 

conciliatória que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As 

partes deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007033-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos os documentos acima citados, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Presumindo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência declarada nos autos defiro a 

parte requerente os benefícios da Justiça Gratuita, até prova em contrário 

nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007212-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MARIA DE JESUS CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade a ser analisada, intime-se a parte exequente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

guia de recolhimento das custas processuais e o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que o recolhimento das custas 

processuais dos feitos que tramitam no PJE/MT, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido 

o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007006-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDA DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

emendar o pedido inicial, anexando o comprovante do protocolo do 

requerimento administrativo datado de 23 de Janeiro de 2020, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT, conforme documento anexado 

nos autos no Id 29374689. Segundo a disposição contida no § 2° do Art. 

5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora/requerida para pagamento 

da indenização, determino a suspensão do presente feito até que ocorra o 
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prazo acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, 

intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, informar se 

houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, para 

posterior prosseguimento ou extinção do feito. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007218-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR AZEVEDO LIZIERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

emendar o pedido inicial, anexando o comprovante do protocolo do 

requerimento administrativo datado de 24 de Janeiro de 2020, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT, conforme documento anexado 

nos autos no Id 29418987. Segundo a disposição contida no § 2° do Art. 

5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora/requerida para pagamento 

da indenização, determino a suspensão do presente feito até que ocorra o 

prazo acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, 

intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, informar se 

houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, para 

posterior prosseguimento ou extinção do feito. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007181-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Em se 

tratando-se de Ação de Cobrança relacionada ao seguro DPVAT, 

indispensável à prova da recusa de pagamento pleiteado na via 

administrativa, para propositura de ação no Judiciário. Dessa forma, não 

havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela parte 

requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em Juízo o 

pagamento do seguro DPVAT. Posto isso, não restando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, 

para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022995-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRADO FERMIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1022995-25.2016.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Visando ao 

saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do 

CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, especifiquem 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 (art. 357, II, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006838-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 
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dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023682-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELA LUCILA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP211648 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1023682-65.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 28976009, requereu o levantamento do valor depositado no id. 

28918394, para pagamento do acordo homologado entre as partes, 

mediante alvará judicial. Posto isso, DEFIRO o pedido de expedição do 

ALVARÁ do valor depositado no id. 28918394 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 28976009. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, conforme a sentença de id. 28927346. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030695-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA IZABEL CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE WILLIAN PEDROZO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

JOSE ANSELMO DE ALMEIDA BITTENCOURT (TESTEMUNHA)

LEANDRO DIAS DE FREITAS (TESTEMUNHA)

ELIANA APARECIDA GODIM (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1030695-47.2019.8.11.0041 (P) VISTOS, Trata-se de processo 

redistribuído da Justiça Federal para este juízo por força da decisão 

proferida no id. 21590909, que ao acolher a ilegitimidade passiva da 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, declinou da competência em favor da 

Justiça Estadual desta Capital. MANTENHO o deferimento da gratuidade da 

justiça no id. 21590490. ANOTE-SE. Estando o processo devidamente 

instruído, determino a intimação das partes para tomar ciência da 

tramitação do feito neste juízo, e, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

se possuem interesse na realização de audiência de conciliação. Em caso 

negativo, voltem conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028420-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA HORING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028420-28.2019.8.11.0041(LP) 

AUTOR(A): LUCAS DA SILVA HORING REU: SEGURADORA LÍDER 

VISTOS, INTIME-SE A PARTE REQUERIDA,para no prazo de 05 (cinco 

dias), manifestar acerca do pedido formulado pela parte Autora no id. 

28278103, e após voltem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007617-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B.L. DE OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA OAB - MT15570-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1007617-87.2020.811.0041(p) VISTOS, No caso dos autos, a 

juntada dos documentos no id n.29467844 e seguintes não foram 

corretamente descritos no campo “documento”, estando em desacordo à 

sistemática processual eletrônica concebida pelo PJE. A Resolução 

nº03/2018, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletronico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. 4º Não sanada a anomalia, o 

magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se 

tratando de petição inicial,procederá na forma do parágrafo único do 

artigo321,caput,do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos 

documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício 

do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar 

novaapresentação, bemcomoaexclusãodos anteriormentejuntados Desta 

feita, INTIME-SE o r causídico da parte Autora para no prazo de 15(quinze) 

dias, cumprir com exatidão a referida normatização, salientando que a 

inobservância dos parâmetros de peticionamento e protocolização de 

peças, implicará no indeferimento da petição inicial e o arquivamento 

imediato do feito. Determino ainda a juntada do comprovante de 

recolhimento das custas processuais, também sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC, art. 321) Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006822-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGNALDO PASSOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054172-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO MUSTAFA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA SILVA DE SA GUARATO OAB - SP252118 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1054172-02.2019.8.11.0041 (P) VISTOS, Trata-se de processo 

redistribuído da Comarca de Pacaembu/SP para este juízo por força da 

decisão proferida no id. 26290155, que ao acolher a preliminar de 

incompetência territorial, declinou da competência em favor desta 

Comarca. MANTENHO o deferimento da gratuidade da justiça, postergando 

a análise da impugnação suscitada na contestação por ocasião da 

prolação da sentença. ANOTE-SE. INDEFIRO o pedido de chamamento ao 

processo formulado na contestação, porquanto a hipótese não se 

enquadra em nenhuma das situações elencadas no artigo 130 do CPC. 

Digam as partes se ainda possuem interesse na realização de audiência 

de instrução, devendo, também, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar se 

possuem interesse na realização de audiência de conciliação. Em caso 

negativo, voltem conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007314-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. A parte autora, no caso, 

pessoa autônoma requer a gratuidade da Justiça, alegando falta de 

condições financeira para arcar com as despesas processuais, todavia 

deixa de anexar ao pedido o documento probatório necessário. Posto isso, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, demonstrando que faz jus ao benefício requerido, 

anexando no feito (cópia da última declaração de renda), ou ainda, para 

no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe os artigos 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007254-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO NUNES DE SIQUEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA que traz o Estado de Mato Grosso 

no polo passivo da ação, matéria de competência da Vara Especializada 

da Fazenda Pública. Posto isso, fundamentado no que dispõe a Resolução 

TJ-MT/OE Nº 09, de 25 de Julho de 2019, determino a redistribuição do 

presente feito para uma das Varas Especializadas da Fazenda Públicas 

da Capital-MT, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 2020. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007648-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FAGGIAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MICHAEL ALVES NASCIMENTO OAB - SP379408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, que o pedido 

não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser 

adequado. No caso, a peça inicial deixa de informar a qualificação 

profissional da parte exequente, além de estar desacompanhada do 

documento probatório necessário, para análise do pedido de gratuidade. 

Desse modo, fundamentado na disposição contida nos artigos 319, II e 99, 
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§ 2, ambos do CPC, intime-se a parte exequente, via DJE, por seu Patrono, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, informando 

nos autos a qualificação profissional da parte exequente, bem como, para 

anexar no feito o documento hábil de comprovação da alegada 

hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Ressaltando que o benefício da gratuidade tem 

por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor 

de acesso à Justiça. Assim, o pobre no conceito legal é o trabalhador que 

percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua 

família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321 e 290, parágrafo único). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 

2020. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007461-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVINI APARECIDA DOS REIS RONDON (AUTOR(A))

I. T. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos os documentos acima citados, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Presumindo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência declarada nos autos defiro a 

parte requerente os benefícios da Justiça Gratuita, até prova em contrário 

nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007564-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIRANDA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos os documentos acima citados, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Presumindo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência declarada nos autos defiro a 

parte requerente os benefícios da Justiça Gratuita, até prova em contrário 

nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007460-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GUILHERME DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007644-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIELE PEDRO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 
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que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045567-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PARREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documento (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 25113545 para emenda da inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até prova em 

contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça 

– art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007664-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 321 do CPC, EMENDAR A INICIAL, juntando aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, etc...), sob pena de indeferimento do 

benefício. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise do pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015299-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DIPLOMATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial, onde a parte 

executada interpôs indevidamente dentro desta execução, embargos, os 

quais foram riscados dos autos - Id 17438889. No caso, anexado aos 

embargos o executado juntou guia de depósito para pagamento da dívida 

executada, cujo valor ficou vinculado a esta execução, conforme relata a 

certidão lavrada no Id 26516185. A parte exequente em manifestação vem 

requerer o levantamento do valor incontroverso depositado nos autos, e o 

prosseguimento do feito pelo saldo remanescente, conforme pedido 

formulado no Id 24968472. A executada intimada quanto ao pedido de 

levantamento, não se opôs ao referido pedido, todavia, impugnou o 

prosseguimento alegando que já depositou nos autos valor suficiente para 

quitar a dívida executada. Posto isso, sendo incontroverso a quantia 

depositada no feito, defiro o pedido de levantamento formulado pela 

exequente (Id 24969008), expeça-se em seu favor alvará para 

levantamento do valor depositado no Id 26516185, com os rendimentos do 

período, na conta indicada nos autos. A seguir, em vista da divergência 

estabelecida entre as partes quanto ao valor da dívida, encaminhem-se os 

autos a Contadoria Judicial, para apuração de eventual existência de saldo 

remanescente. Elaborado o cálculo, digam as partes em cinco dias e 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056880-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SENN (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1056880-25.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, RECEBO a emenda da 

petição inicial (id.29293357) para juntada de documentos a fim de amparar 

o pedido de gratuidade da justiça. 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. Não obstante as 

alegações declinadas pelo Requerente quanto a nulidade do contrato 

firmado com o Requerido e o aventado empréstimo ainda ressentirem de 

maior dilação probatória, não vislumbro óbice para o depósito em juízo da 

importância que o Autor entende ser devido ao Requerido, razão pela qual, 

defiro o pedido de consignação. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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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, consignando 

no mandado as advertências legais. Fica a parte Requerente intimada na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859906 Nr: 1695-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DORILEO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LUIZ RIBEIRO 

ROCHA - OAB:15.880/MT

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 304, no ensejo, procedo intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078251 Nr: 381-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL NOBRE DE OLIVEIRA, MARCELO NOBRE 

DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL NOBRE DE OLIVEIRA, MONICA NOBRE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTPAM DESTILARIA DE ALCOOL LTDA, 

NERI GUILHERME ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal, retirar a carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083204 Nr: 3047-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA DOS SANTOS MORAES, GISLAINE MARESSA 

DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A, HELP - EMERGENCIAS 

MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CIRO SANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:28329, JANINE GIRARDI - OAB:39458, LEONARDO 

FIGUEIRA MAURANO - OAB:14874, SILMARA APARECIDA DE BARROS 

VALLE MAFRA - OAB:15197

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal, retirar documentos expedido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1174725 Nr: 42000-50.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONSOLAÇÃO MARTINS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE 

ALMEIDA FIHO, BIANCA AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, INCORPORADORA ITALIA LTDA., NELI GARCES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE PÓVOAS DE ABREU - 

OAB:17.120/MT, PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB:21447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RENATA SCODZIERO DE ARRUDA - OAB:224315, 

RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878, THAIS SVERSUT ACOSTA 

- OAB:9634/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por 

MARIA DA CONSOLAÇÃO MARTINS DE ALMEIDA para determinar a 

partilha de 50% (cinquenta por cento) das cotas de FRANCISCO MARTINS 

DE ALMEIDA FIHO na empresa BIANCA AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO 

E PARTICIPAÇÕES LTDA.CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC. Transitado 

em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. 

(Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

19 de fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125000 Nr: 20925-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO PORTO LTDA, WILLIAM 

CHRISTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SANTANA TEIXEIRA, RUTE SILVA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS CARVALHO DA SILVA 

FERNANDES - OAB:21.326/MT

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 293/309, foram 

protocolizados tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada para, no prazo legal, manifestar acerca do referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127630 Nr: 22014-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE HEFFEL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico a tempestividade dos recursos de apelação de fls. 132/137 e 

142/147 interpostos nos autos. No ensejo, faço a intimação das partes 

para, no prazo legal, contrarrazoar os referidos recursos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130677 Nr: 23268-21.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE CARNEVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 220/225 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada 

(Requerente)para, no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164020 Nr: 37561-93.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO - OAB:, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 210/214 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada 

(Requerente)para, no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037442 Nr: 40297-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L . SOLER FILHO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE BOM DIA COMERCIO 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, retirar em 

cartório, documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 725653 Nr: 21389-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ALAIN ROBSON 

BORGES, JAIR ANTONIO DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 752553

Vistos,

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte executada não 

foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos.

Em manifestação a parte exequente vem requerer diligências do Juízo, 

para fins de localizar o atual endereço da parte executada (fls. 123).

Posto isso, constatando que a parte executada se trata de pessoa 

jurídica, determino que se oficie à Junta Comercial do Estado solicitando 

informações quanto os últimos atos Constitutivos da Empresa executada, 

no prazo de dez dias, sob pena de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, diga a parte exequente em cinco 

dias.

A seguir, voltem-me os autos conclusos, se necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28020 Nr: 614-65.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, JEAN GUSTAVO MOISÉS - OAB:186557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:5286-B/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal, retirar a carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311559 Nr: 18178-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES & MARTINS LTDA, CLEVERSON 

MANOEL DA SILVA, PAPALEGUAS GUINCHOS, JOSIVALDO CAETANO 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal, retirar a carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1140980 Nr: 27843-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, BANCO 

LOSANGO S/A, HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA AMBIENTZ COMERCIO DE MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 1140980

Vistos,

Cuida-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em 

Titulo Executivo pela sentença de folhas 118/120, passando o presente 

feito a ter prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do 

CPC, onde a parte exequente vem requerer a intimação da parte requerida 

para cumprimento da sentença.

No caso, verifica que na fase de conhecimento, a parte requerida foi 

citada por edital.

 E, de acordo com a redação do artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, a 

intimação do devedor para pagamento da condenação, deve ser efetivada 

por edital, conforme a seguir transcrito:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos.

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

Posto isso, diante do teor da certidão lavrada as folhas 115, e não 

havendo nos autos, comprovação do pagamento da condenação, defiro o 

pedido de execução formulado as folhas 126/130.

 Intime a parte executada por edital com prazo de 20 dias, para comprovar 

nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da condenação, 

consignando que não ocorrendo o pagamento no prazo acima 

especificado, incidirá a multa de 10% e os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento), sobre o valor do débito exequendo, conforme 

estabelecido pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068321/2/2020 Página 91 de 231



Decorrido o prazo do edital, certifique-se.

 Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930322 Nr: 49495-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE OSVALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SILVA, MOACIR ALMEIDA FREITAS 

JUNIOR, ASSIS DIVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS JOSE VIEIRA - 

OAB:OAB/MG 140.713, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:OAB/MT 

6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal, retirar a carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763899 Nr: 16513-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SAINT LAURENT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA CARVALHO LEITE PINTO, LETICIA DE 

CARVALHO LEITE PINTO, ERASMO ROMANO LEITE PINTO, TELMA 

CARVALHO LEITE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

BRAZÃO - OAB:6628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:OAB/MT 3065, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7400

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

petiçao de fls. 184/188

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774514 Nr: 27724-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET M.E., REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO, ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 24.493/B

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal, retirar os documentos expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844155 Nr: 48013-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, CELIS SANTIN BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Executada, para no prazo de 

15 dias, manifestar-se acerca do cálculo apresentado, conforme petição 

de fls. 342/356.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902975 Nr: 32056-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSINEY R. DE ARRUDA ME, JUSSINEY 

ROGÉRIO DE ARRUDA, ISONETE BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELA TOBIAS 

DAMASCENO E SILVA - OAB:17022

 Certifico que, encaminho intimação da parte Executada, para no prazo de 

15 dias, manifestar-se acerca do cálculo apresentado, conforme petição 

de fls. 120/124.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 906194 Nr: 34388-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA VANDONI CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ACERBI WENDEL - 

OAB:163.597/SP, LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR - OAB:48.353/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945, RICARDO SALDANHA SPINELLI - OAB:15.204

 CONSEQUENTEMENTE, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção de fls. 

104/124.CONDENO a Reconvinte ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) (artigo 85, §§1º e 8º do 

Novo Código de Processo Civil).Transitado em julgado e decorridos 15 

(quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o 

desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da 

CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de 

fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866924 Nr: 7121-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES CMERCIAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERALI CENTRO DE SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS LTDA ME, RÉGIS LIBERALI WEISSHEIMER, RAMO 

SISTEMAS DIGITAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FLAVIO ANDRADE 

ZAMARIOLI - OAB:8434/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSÉ GARCIA - 

OAB:134.719/SP, MARCELO EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes, para darem continuidade 

aos trabalhos periciais, que se realizará no dia 26 de março de 2020, às 

15 horas, na sede da empresa MEDIAPE, com endereço comercial 

estabelecido na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 01-B, Bairro Centro 

Norte – CEP 78.005-340 – Cuiabá/MT. Devendo as partes rés 

providenciarem a reinstalação da aplicação SAP, em equipamento 

designado pelo perito - conforme fls. 713/715.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831015 Nr: 36705-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI COM. SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO DO 

NASCIMENTO - OAB:14908

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 827132 Nr: 33020-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO CRUZ DO NASCIMENTO, MARIA 

ADINAIR MEDEIROS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provcesso código nº 827132

Vistos,

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

executada não foi localizada no endereço indicado nos autos.

A parte exequente em manifestação vem requerer a realização de busca 

eletrônica do endereço do executado (fls. 90/91).

Procedida à solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal 

via Sistema Infojud, quanto ao endereço daquela parte executada, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme espelho da consulta anexado 

nos autos.

Posto isso, determino que se anote nos autos o novo endereço do 

executado acima citado.

A seguir, dê-se integral cumprimento ao despacho de folhas 70, conforme 

determinado..

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777053 Nr: 30391-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO KIYOSHI SAWAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON ANGELO SMANIOTTO, ADEMAR 

CARLOS SMANIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117

 Provcesso código nº 777053

Vistos,

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

executada Ademar Carlos Smaniotto, não foi citado por não ter sido 

localizado no endereço indicado nos autos.

A parte exequente em manifestação vem requerer a realização de busca 

eletrônica do endereço do executado (fls. 113).

Procedida à solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal 

via Sistema Infojud, quanto ao endereço daquela parte executada, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme espelho da consulta anexado 

nos autos.

Posto isso, determino que se anote nos autos o novo endereço do 

executado acima citado.

A seguir, cite-se a parte executada, conforme preconiza o artigo 829, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 753123 Nr: 5009-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI CLEBER RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. MOREIRA MARMORARIA - ME, ERICK 

SOARES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 753123

Vistos,

 Trata-se de Monitória Convertida em Titulo Judicial - em fase de 

Cumprimento de Sentença, onde a parte executada não foi localizada no 

endereço indicado nos autos.

Em manifestação a parte exequente vem requerer diligências do Juízo, 

para fins de localizar o atual endereço da parte executada (fls. 115/116).

Tratando-se a parte executada de pessoa jurídica, determino que se oficie 

à Junta Comercial do Estado solicitando informações quanto os últimos 

atos Constitutivos da Empresa executada, no prazo de dez dias, sob pena 

de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, diga a parte exequente em cinco 

dias.

A seguir, voltem-me os autos conclusos, se necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 792095 Nr: 46188-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEODÉSIA ENGENHARIA SANITÁRIA - GEOSAN, 

NILTON CARNEIRO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMENGE - SOLUÇÃO EM ENGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO DELARCO 

MACAGNAN - OAB:5933B, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA SILVA DE 

AQUINO - OAB:7373/MT

 Código do Processo nº 722095

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a parte 

exequente vem aos autos requerer a busca de endereço via Infojud, no 

CPF do sócio proprietário da empresa executada.

No caso, verifica-se que o pedido formulado pelo exequente as folhas 

272, encontra-se desacompanhado do documento probatório necessário 

para análise do pedido.

Dessa forma, não havendo comprovação de que a pessoa indicada seja 

sócio proprietário da empresa executada, intime-se a parte exequente 

para no prazo de cinco dias, juntar nos autos a certidão simplificada da 

Empresa executada, emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso, para posterior apreciação do pedido acima mencionado, sob pena 

de indeferimento.

 Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação do exeqüente, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945837 Nr: 57905-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BANKPAR S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 945837

Vistos,

 Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerida não foi citada por 

não ter sido localizada no endereço indicado nos autos.

A parte autora em manifestação vem requerer do Juízo que requisite 

informações para localização do endereço da parte requerida (fls. 75).

Tratando-se a parte requerida de pessoa jurídica, para fins de localizar 

seu atual endereço, determino que se oficie à Junta Comercial do Estado, 

requisitando informações quanto os últimos atos Constitutivos da Empresa 

e de seus sócios, no prazo de dez dias, sob pena de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, diga a parte autora em cinco dias.

A seguir, voltem-me os autos conclusos, se necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929736 Nr: 49151-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS LTDA, GUSTAVO 

HENRIQUE FREGONEZZI MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALITZKI E GALITZKI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, MARIA ODETTE FERRARI PREGNOLATTO - 

OAB:OAB/SP 80.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22.685-O/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Exequente, para no prazo de 

5 dias, manifestar-se acerca do despacho de fl. 76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048584 Nr: 45755-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC, WFT, AFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORa REIS - OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do cálculo elaborado pela contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152522 Nr: 32815-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.174/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 13.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 374/380, foram 

protocolizados tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (Requerente) para, no prazo legal, manifestar acerca do 

referido recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119794 Nr: 18680-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DEOCLECIO ROCHA, CARMEM LÚCIA 

RODRIGUES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS, para, no prazo 

legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 9931 Nr: 10378-12.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA NBS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Código do Processo nº 9931

Vistos,

 Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, onde a parte exequente vem 

aos autos requerer a busca de endereço via Infojud, no CPF do sócio 

proprietário da empresa executada.

No caso, verifica-se que o pedido formulado pelo exequente as folhas 

228, encontra-se desacompanhado do documento probatório necessário 

para análise do pedido.

Dessa forma, não havendo comprovação de que a pessoa indicada seja 

sócio proprietário da empresa executada, intime-se a parte exequente 

para no prazo de cinco dias, juntar nos autos a certidão simplificada da 

Empresa executada, emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso, para posterior apreciação do pedido acima mencionado, sob pena 

de indeferimento.

 Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação do exeqüente, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 252764 Nr: 18513-03.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 252764

Vistos,

 Trata-se de Ação de Monitória onde a parte requerida não foi citada por 

não ter sido localizada no endereço indicado nos autos.

A parte autora em manifestação vem requerer do Juízo que requisite 

informações para localização do endereço da parte requerida (fls. 216).

Tratando-se a parte requerida de pessoa jurídica, para fins de localizar 

seu atual endereço, determino que se oficie à Junta Comercial do Estado, 

requisitando informações quanto os últimos atos Constitutivos da Empresa 

e de seus sócios, no prazo de dez dias, sob pena de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, diga a parte autora em cinco dias.

A seguir, voltem-me os autos conclusos, se necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.
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 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 256210 Nr: 19886-69.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLESON MARCIO DIAS DE SOUZA VIGO, 

ANA MARIA DA COSTA E FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provcesso código nº 256210

Vistos,

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

executada Ana Maria da Costa e Faria, não foi citada por não ter sido 

localizada nos endereços indicados nos autos.

A parte exequente vem aos autos requerer a realização de busca 

eletrônica do endereço do executado (fls. 149/151).

Procedida à solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal 

via Sistema Infojud, quanto ao endereço daquela parte executada, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme espelho da consulta anexado 

nos autos.

Posto isso, determino que se anotem nos autos o novo endereço da 

executada acima citada.

A seguir, cite-se a parte executada, conforme preconiza o artigo 829, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 325591 Nr: 25550-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA ISABEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON WESLEY NASCIMENTO 

DE OLIVEIRA - OAB:21.518/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 325591

Vistos,

 Trata-se de Monitória Convertida em Titulo Judicial - em fase de 

Cumprimento de Sentença, onde a parte executada não foi localizada no 

endereço indicado nos autos.

Em manifestação a parte exequente vem requerer diligências do Juízo, 

para fins de localizar o atual endereço da parte executada (fls. 97).

Tratando-se a parte executada de pessoa jurídica, determino que se oficie 

à Junta Comercial do Estado solicitando informações quanto os últimos 

atos Constitutivos da Empresa executada, no prazo de dez dias, sob pena 

de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, diga a parte exequente em cinco 

dias.

A seguir, voltem-me os autos conclusos, se necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334068 Nr: 4518-49.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISANET BRASIL - COMPANHIA BRASILEIRA 

DE MEIOS DE PAGAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSARO - 

OAB:155.121 - SP, AITAN CANUTO COSENZA PORTELA - OAB:246.084, 

alexandre gleria - OAB:272395/SP, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, ANA FLAVIA FORGIONI - OAB:OAB/SP 295.782, CINTHIA 

MARTINS DA COSTA - OAB:235993/SP, CLÍSSIA IERVOLINO 

PRUDENTE DA SILVA - OAB:OAB/SP 276.972, FLAVIA CHRISTINA 

ANDREUCCI MARTINS BONILHA - OAB:302519/SP, GUILHERME LOPES 

DO AMARAL - OAB:248740, João Biazzo Filho - OAB:140.971/SP, 

marcelo jose lomba valença - OAB:132274/SP

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do cálculo elaborado pela contadoria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345864 Nr: 15896-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXCEL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EUVALDO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCLEIDE M. DOS SANTOS 

ALVES - OAB:1257 MS, JOSÉ FERREIRA DA SILVA - OAB:8191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, MARCEL LUERSEN - OAB:14419/MT, PABLO JOSÉ 

MELATTI - OAB:OAB/MT 11096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE 

MORAES - OAB:10.416/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerido para manifestar acerca 

dos cálculos apresentado nas fls 1480/1484.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348949 Nr: 19291-02.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON CRISTIANO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 550/554..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348969 Nr: 19309-23.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARRUDA JUNQUEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JULIA FARIA DA SILVA, ELIANETE 

NEVES DE JESUS, ENIO OTACINIO MURTINHO, YARA ORMIZA DEANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARILENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:11.746, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19.145

 Certifico que encaminho intimação das partes para proceder o pagamento 

dos honorários periciais conforme determinação de fls. 263/264.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 362888 Nr: 32238-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VAZ GUIMARÃES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASP RMS CRÉDITO (ASSOCIAÇÃO DE 
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AUXÍLIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 362888

Vistos,

 Trata-se de Ação em fase de Cumprimento de Sentença onde a parte 

executada não foi localizada no endereço indicado nos autos.

Em manifestação a parte exequente requer diligências do Juízo, para fins 

de localizar o atual endereço da parte executada (fls. 113).

Posto isso, constatando que a parte executada se trata de pessoa 

jurídica, determino que se oficie à Junta Comercial do Estado solicitando 

informações quanto os últimos atos Constitutivos da Empresa executada, 

no prazo de dez dias, sob pena de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, diga a parte exequente em cinco 

dias.

A seguir, voltem-me os autos conclusos, se necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391180 Nr: 26479-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DIA DIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA 

- OAB:3571/MT

 Código do Processo nº 391180

Vistos,

 Trata-se de Ação em fase de Cumprimento de Sentença - Execução de 

Honorários, onde a parte executada não foi localizada no endereço 

indicado nos autos.

Em manifestação a parte exequente requer diligências do Juízo, para fins 

de localizar o atual endereço da parte executada (fls. 135).

Posto isso, constatando que a parte executada se trata de pessoa 

jurídica, determino que se oficie à Junta Comercial do Estado solicitando 

informações quanto os últimos atos Constitutivos da Empresa executada, 

no prazo de dez dias, sob pena de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, diga a parte exequente em cinco 

dias.

A seguir, voltem-me os autos conclusos, se necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393042 Nr: 28474-60.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, VANESSA DE HOLANDA TANINGUT - OAB:10.964-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 488/502 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte 

Apelada(Autora) para, no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 417283 Nr: 4687-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUPORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYD- NÉIA COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047, 

RENATA PIMENTA DE MEDEIROS - OAB:9.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348/MT

 Código do Processo nº 417283

Vistos,

 Trata-se de Monitória Convertida em Titulo Judicial - em fase de 

Cumprimento de Sentença, onde a parte executada não foi localizada no 

endereço indicado nos autos.

Em manifestação a parte exequente vem requerer diligências do Juízo, 

para fins de localizar o atual endereço da parte executada (fls. 129/130).

Tratando-se a parte executada de pessoa jurídica, determino que se oficie 

à Junta Comercial do Estado solicitando informações quanto os últimos 

atos Constitutivos da Empresa executada, no prazo de dez dias, sob pena 

de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, diga a parte exequente em cinco 

dias.

A seguir, voltem-me os autos conclusos, se necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704485 Nr: 39184-08.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 524/533 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte 

Apelada(Requerida)para, no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1161564 Nr: 36604-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:21520/O, MARILUZE SILVA MULLER - OAB:10.523/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar acerca 

das fls. 146/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338182 Nr: 8911-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT, LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - OAB:11520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal , trazer dados 

bancários para expedição de alvará, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003106-11.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT4107-O (ADVOGADO(A))

JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA OAB - MT13.514-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1003106-11.2016.8.11.0041(L) Vistos, etc. DEFIRO o pedido de 

habilitação processual formulado pela Requerida no Id.27906979. Promova 

a secretaria deste Juízo a regularização da representação processual da 

referida parte. Relembro que, incumbe ao próprio advogado a 

responsabilidade pelo cadastramento e vinculação dos assistentes e 

profissionais atuantes nos autos, através do “Menu” localizado no “Painel 

d o 

Advogado/Procurador”(http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/Grupo

Paginas/92/749/file/Manual%20Completo%20Advogado%20Procurador_V

ALIDADO.pdf), devendo zelar pela atualização do cadastro dos autos, sob 

pena de preclusão intransponível sobre eventual descumprimento de 

ordem judicial não recebida, em razão dessa ferramenta cadastral. Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. Não 

há nulidades a declarar. Igualmente não foram arguidas matérias de ordem 

preliminar. Fixo como pontos controvertidos: I) A obrigatoriedade da 

cobertura do procedimento indicado a Autora, frente a modalidade de 

plano de saúde contratada e peculiaridades legais no momento da 

solicitação médica; II) se é devida a compensação por danos morais 

pretendida. No que tange a aplicação ou não da legislação consumerista 

ao presente caso, a matéria restou decidida por ocasião da decisão 

inaugural, conforme trecho abaixo transcrito: “(...) De início, aplicável ao 

caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 

51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à 

saúde (art. 4º). (...) É sabido que o legislador assegurou o consumidor 

também quanto à hipossuficiência técnica, cujo direito à correta 

informação consta na Lei 8.078, art. 6º, II, III e IV (CDC). Tanto que o C. STJ 

editou a Súmula 469, tratando do assunto, verbis ”Aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde”. (...)” Frise-se, 

que no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela 

Requerida em face da decisão inaugural, que foi desprovido, restou 

consignado no v. acórdão que: “(...) a hipótese dos autos representa uma 

relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de 

Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 469 (...)”. Deste modo, fixo 

como regra de distribuição do ônus da prova o disposto no caput do artigo 

373 do CPC, aliado ao artigo 6º, inciso VIII do CDC, máxime verificada a 

incidência de hipossuficiência técnica e probatória da Autora na qualidade 

de consumidora. As questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito consistem na responsabilidade da Requerida em cumprir 

adequadamente os ditames da Lei nº 9.656/98 e regulamentações da ANS, 

à luz do caso concreto e contrato firmado com a Autora. Por fim, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem se 

pretendem o julgamento do feito no estado em que se encontra, ou 

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. 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 e cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022363-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1022363-96.2016.8.11.0041 (L) Vistos, etc. O requerente pugnou 

na peça de ingresso pela inversão do ônus da prova. O feito reclama a 

aplicação da inversão do ônus probante, pois, configurada a relação 

consumerista e evidente a hipossuficiência técnica e financeira do Autor, 

além de sua vulnerabilidade. Assim, DEFIRO a inversão do ônus da prova 

prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Outrossim, instadas as partes a 

manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, a 

Requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o 

Requerente requestou pela produção de prova oral e testemunhal. Do 

exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está 

apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação 

probatória. Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se 

suficiente para a compreensão e deslinde da questão, razão pela qual 

INDEFIRO a produção das provas pretendidas pelo Requerente, porquanto 

desnecessárias à formação do convencimento deste Julgador. Após, o 

decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019968-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE DE CAMPOS SOARES (REU)

INSTITUTO JOANA D'ARC - OBRAS SOCIAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ABREU MATTOS OAB - MT8427-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº: 1019968-34.2016.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Monitória. Não foram arguidas matérias de ordem preliminar. As partes 

estão bem representadas e não há nulidades há declarar. Instadas as 

partes a manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem 

produzir, o Requerente pugnou pela produção de prova testemunhal. Ao 

passo que a Requerida quedou-se inerte. Do exame do conjunto 

probatório apresentado, entendo que este feito está apto a receber 

julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória. Com 

efeito, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente 

para o deslinde da questão, mormente porque a matéria é d direito, razão 

pela qual INDEFIRO a produção da prova testemunhal pretendida, 

porquanto desnecessárias à formação do convencimento deste Julgador. 

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019955-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S (AUTOR(A))

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT6485-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº: 1019955-35.2016.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Todos os litigantes, 

irresignados com o valor proposto pela empresa encarregada da perícia a 

título de honorários periciais, pugnaram por sua redução, alternativamente, 

pela substituição do profissional. Instada a se manifestar, a empresa 

encarregada da avaliação apresentou nova proposta, com a qual as 

partes mantiveram suas impugnações. Decido. Quanto ao tema, é cediço 

que, em face da ausência de critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, deve-se observar a razoabilidade e a 

proporcionalidade, a fim de que a remuneração do profissional seja 

compatível e proporcional ao trabalho a ser por ele realizado. Não obstante 

o valor dos honorários ser definido pelo especialista que realizará a 

perícia, cabe à parte responsável pelo pagamento do trabalho técnico 

concordar ou não com a quantia indicada pelo perito a título de honorários. 

In casu, à vista dos elementos coligidos aos autos, tenho que o valor 

sugerido a título de honorários revela-se excessivo. De forma que, diante 

da controvérsia sobre o real valor a ser atribuído ao trabalho do 

profissional e na falta de conhecimentos técnicos sobre o assunto, a 

solução mais adequada é a nomeação de outro perito para a execução do 

serviço, não havendo como lhe impor remuneração inferior. Nesse 

sentido, a jurisprudência: EMENTA: PERITO. FIXAÇÃO DE HONORARIOS. 

HONORARIOS CONSIDERADOS ONEROSOS. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

PERITO. PROVA PERICIAL CONSIDERADA IMPRESCINDIVEL. 1. NÃO ESTA 

O MAGISTRADO, REPUTANDO IMPRESCINDIVEL AO JULGAMENTO DA 

LIDE A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL, IMPEDIDO DE SUBSTITUIR O 

PERITO DIANTE DE HONORARIOS CONSIDERADOS ONEROSOS. A REGRA 

DO ART. 424 DO CPC NÃO LIMITA A ATIVIDADE JURISDICIONAL NESTE 

ASPECTO. SERIA CONTRARIA AO SENSO COMUM ADMITIR QUE A 

FIXAÇÃO DE HONORARIOS CONSIDERADOS ONEROSOS, FOSSE CAUSA 

IMPEDITIVA DA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO POR OUTRO COM 

HONORARIOS COMPATIVEIS. 2. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 

(STJ, REsp 100.737/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/1997, DJ 25/02/1998, p. 69) 

Grifei. EMENTA: HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. POUCA 

COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. Se, considerando a pouca complexidade do 

trabalho a ser desempenhado, o valor dos honorários proposto pelo perito 

mostrara-se elevado, recomendável que seja substituído o perito. Agravo 

provido. (TJ/SC, 20100020177353AGI, Relator JAIR SOARES, 6ª Turma 

Cível, julgado em 01/12/2010, DJ 09/12/2010 p. 172) Grifei. Diante de tal 

impasse e considerando que o valor pleiteado realmente assume valor 

expressivo; bem como que a empresa nomeada não é a única com 

competência para a realização do serviço necessário e que não há como 

se impor ao expert um valor menor pela realização de seu serviço, outra 

solução não resta senão que outro perito seja nomeado para a realização 

da prova. Ante o exposto, DESTITUO a empresa constituída as fls. 407, 

para em seu lugar nomear como perito do juízo, GABRIEL LIBARDI DE 

SOUZA, CREA 1201112758-5, Engenheiro Civil, Membro do IBAPE, o qual 

pode ser encontrado no endereço: Rua São Domingos, nº 140, Bairro 

Alvorada, Cuiabá/MT, telefones: 3641-3551/9905-9407/9288-8782, para 

realizar a AVALIAÇÃO do imóvel determinada nestes autos, o qual 

cumprirá o encargo independentemente de compromisso, sob a fé de seu 

grau, para apresentação de laudo, em 15(quinze) dias, após início dos 

trabalhos. Intime-se o profissional acima nomeado para no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer se aceita o encargo, e em caso positivo, apresentar 

sua proposta de honorários, condizente com o trabalho a ser 

desempenhado. Após, ouçam-se as partes, em igual prazo. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016816-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1016816-75.2016.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instados os litigantes a 

se manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, 

ambas as partes requestaram pelo julgamento antecipado da lide. E do 

exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está 

apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação 

probatória, eis que a prova documental colacionada mostra-se suficiente o 

deslinde da questão. Frise-se que as partes não formularam 

requerimentos concernentes à produção de outras provas. Ante o 

exposto, e considerando que este processo está inserido na Meta 

02/2020, determino seu retorno concluso para proferir sentença após o 

decurso do prazo recursal. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053917-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1053917-44.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de processo 

redistribuído da Comarca de Várzea Grande/MT para este juízo por força 

da decisão proferida no id. 2654262, que ao acolher a preliminar de 

incompetência territorial, declinou da competência em favor desta 

Comarca. MANTENHO o deferimento da gratuidade da justiça no id. 

26254254. ANOTE-SE. CADASTRE O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA 

NO SISTEMA. Estando o processo devidamente instruído, determino a 

intimação das partes para tomar ciência da tramitação do feito neste juízo, 

e, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar se possuem interesse na 

realização de audiência de conciliação. Em caso negativo, voltem 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017114-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CERATO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT13059-O (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº: 1017114-67.2016.8.11.0041(L) Vistos, etc. Em face do teor da 

petição juntada no id. 28698182, bem como com espeque no artigo 77, 

inciso V, do CPC, ou seja, o dever das partes, procuradores e todo aquele 

que participar do processo de “declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional, onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva”, intime-se a parte Autora, 

via de seu advogado (DJE), para que comprove no processo seu 

endereço atual, no prazo de 05(cinco) dias. Outrossim, instadas as partes 

a manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, a 

parte Requerida requestou pela oitiva de testemunhas, bem como 

depoimento pessoal do Autor. O requerente quedou-se inerte. Do exame 

do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a 

receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória, 

eis que a matéria versada é de direito. Ademais, a prova documental 

colacionada aos autos mostra-se suficiente para a compreensão e 
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deslinde da questão, razão pela qual INDEFIRO a produção da prova 

testemunhal e oral pretendida pela Requerida. Após, o decurso do prazo 

recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença, ocasião em que 

será apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005757-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS SIMONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR TODESCHINI (ESPÓLIO)

TODESCHINI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1005757-51.2020.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE, que JOAO CARLOS SIMONI move 

em desfavor de TODESCHINI TRANSPORTES LTDA – ME e ESPÓLIO DE 

WALDYR TODESCHINI, alegando em síntese que é sócio com 50% das 

cotas da empresa Requerida, com a outra metade pertencendo ao Sr. 

Waldir Todeschini, falecido no ano de 2013, cujo espólio ainda pendente 

de finalização de processo de inventário e partilha, sendo que as 

atividades empresariais estão paralisadas há mais de 10 anos, com o 

ultimo arquivamento na junta competente em 11/01/2010, não havendo, 

pois, qualquer condição econômica, nem societária, de dar sequência no 

seu funcionamento para esses fins sociais. Relata acerca da situação 

patrimonial, possuindo como ativos devidamente registrados em balanço 

contábil apenas um imóvel averbado na matrícula nº 382 perante o Cartório 

do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, no valor de R$ 1.075.620,00 e um 

crédito no total de R$ 3.645.373,73, oriundo de diferenças decorrentes de 

planos econômicos, já depositado judicialmente no processo nº 0621185- 

28.1989.8.26.0100, que tramita perante a 9ª Vara Cível do Foro Central de 

São Paulo/SP. Aponta que o seu passivo restringe-se a poucos credores, 

cujos valores seriam plenamente suportados pelos ativos acima 

pontuados, sedo eles, o Sr. João Fulaneto, Maria Izilda de Carvalho e Luiz 

Paulo Granjeia da Silva, no montante de R$ 729.074,70; e Cardoso 

Advocacia S/C., no importe de R$ 2.450.373,05. Esclarece que a empresa 

Ré, ora liquidanda, não possui qualquer pendência com terceiros, muito 

menos com o Fisco, seja federal, estadual ou municipal, exceto alguns 

IPTU’s junto à Prefeitura de Várzea Grande/MT, que também poderá ser 

absorvidos pelos ativos acima relacionados. Ao final, requer seja 

determinado o processamento do presente feito, com a citação da Ré e do 

aludido espólio também Réu na pessoa do inventariante já qualificado 

alhures, bem como a intimação dos credores supra discriminados, acerca 

dos seus créditos e da respectiva liquidação das obrigações da empresa 

Ré, com a posterior sentença reconhecendo a liquidação total e o 

encerramento definitivo e legal dessa pessoa jurídica, assim oficiando os 

órgãos competentes para a devida baixa, tais como Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso (Jucemat) e Receita Federal do Brasil. Requereu 

ainda em caráter de urgência a sua nomeação na função de liquidante da 

empresa Requerida, a fim de arrecadar ativos, liquidar passivos, e 

representa-la judicialmente e extrajudicialmente como tal, com a devida 

prestação de contas. É O NECESSÁRIO. DECIDO. De acordo com o 

contrato da sociedade Todeschini Transportes Ltda – ME 

(id.29077039-pag.03/05), os Srs. Waldyr Todeschini e Joao Carlos Simoni, 

são os únicos sócios, sendo detentores cada um de 50% quotas. A 

cláusula 12ª (id.29077037-pag.03/14), que trata da dissolução, assim 

dispõe: “No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade será 

automaticamente dissolvida, sendo os bens da mesma, capital, lucros e 

outros créditos se os houver, partilhados entre o sócio sobrevivente e os 

herdeiros do falecido, à proporção de suas quotas de capital social, após 

pagos todos os credores, servindo de base o último balanço geral 

realizado, desde que não ultrapasse seis meses da data do evento, o que 

uma vez constatado, dará lugar a opção por um novo balanço geral ”. Com 

efeito, a ocorrência de morte do sócio de uma sociedade simples ou 

limitada encontra regulamentação específica, como uma hipótese 

ensejadora da resolução da sociedade em relação a um sócio, conforme o 

art. 1.028 do Código Civil: "Art. 1.028. No caso de morte de sócio, 

liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato dispuser diferentemente; II 

- se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; III - 

se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio 

falecido." Por sua vez, o art. 1.036 do Código Civil determina que à 

dissolução se siga a investidura de liquidante e a restrição da gestão a 

negócios inadiáveis, com o fim de proporcionar a realização do ativo em 

favor dos sócios, na proporção de suas quotas. Invoca-se a lição de 

Alfredo de Assis Gonçalves Neto: “consumada a dissolução pela 

ocorrência de uma de suas causas, a sociedade deve cessar o exercício 

de suas atividades e dar início aos atos que irão conduzi-la ao fechamento 

de suas portas. Em suma, ela entra em estado de liquidação o que implica 

adotar um regime jurídico peculiar, que determina a mudança do objeto 

social: a sociedade deixa de perseguir aquele que justificou sua 

constituição para se voltar àqueles que a levarão à extinção” ( Direito de 

Empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil, 4 ed., 

Revista dos Tribunais, pp. 310/311 ). A par disso, não vislumbro óbice 

para designação do próprio Autor, sócio remanescente, na função de 

liquidante, sobretudo considerando a inatividade empresarial há longos 

anos, o que por si leva a conclusão de inexistir recursos para arcar com o 

pagamento de honorários a terceiro, circunstância que certamente 

oneraria ainda mais o desfecho regular da empresa. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 1.036 do Código Civil, NOMEIO como liquidante da 

pessoa jurídica TODESCHINI TRANSPORTES LTDA – ME, o sócio 

remanescente JOAO CARLOS SIMONI, para que o mesmo possa 

representar a sociedade judicial e extrajudicialmente, com as obrigações e 

responsabilidades análogas à do administrador da sociedade liquidanda, 

inclusive, a submissão à fiscalização de seus atos pelo inventariante do 

sócio falecido, além do dever de prestar contas, podendo praticar todos 

os atos necessários à liquidação da sociedade. Consigno que o valor do 

ativo depositado nos autos nº 0621185-28.1989.8.26.0100, em trâmite na 

9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, eventualmente levantado 

deverá ser integralmente depositado em conta judicial vinculada a este 

processo. CITEM-SE E INTIME-SE o ESPÓLIO DE WALDYR TODESCHINI e 

os CREDORES da empresa liquidanda, para no prazo de 15 (quinze) dias 

se habilitarem nos autos e manifestarem o que entender de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007701-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO BENEDITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI OAB - MT26521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA VITAL DANTAS SOUSA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Nesta Ação de Cobrança a parte a parte autora vem aos autos 

requerer a gratuidade da justiça, alegando falta de condições financeira 

para arcar com as custas do processo. Sabemos, que o benefício da 

Gratuidade tem como escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados 

possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o 

trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 

legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar 

o estado de pobreza, o que não se enquadra no caso em testilha. 

Analisando o feito, verifica-se que o requerente não se trata de pessoa 

pobre na acepção da palavra, ao teor do documento anexado nos autos 

(Id 29482759). Posto isso, não havendo demonstração convincente nos 

autos, de que o requerente se trata de pessoas pobres na acepção da 

palavra, ao ponto de o recolhimento das custas processuais prejudicar o 

próprio sustento ou de sua família, indefiro a gratuidade requerida. 

Intime-se o requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044618-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENISE SIQUEIRA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044618-43.2019.8.11.0041. (P) AUTOR(A): 

ELENISE SIQUEIRA CORREA REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL VISTOS, DEFIRO o pedido formulado no id. 

29006254. OFICIE-SE ao órgão empregador, responsável pelo pagamento 

do salário da Autora, para que suspenda os descontos consignados da 

folha de pagamento relativo ao lançamento código 6033, que prevê a 

consignação de 165 (cento e sessenta e cinco) parcelas de R$795,26 

(setecentos e noventa e cinco reais com vinte e seis centavos) do 

BANCO CRUZEIRO DO SUL. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057733-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO PARREIRAS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO OAB - MT23972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NASCIMENTO SERRA (REU)

Outros Interessados:

EURICO PARREIRAS MOREIRA (AUTOR(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n.º 1020346-87.2016.8.11.0041(p) VISTOS, RECEBO A EMENDA 

DA INICIAL (id n. 27677198), para juntada de documentos a fim de amparar 

o pedido de gratuidade da justiça. Cuida-se de AÇÃO COMINATÓRIA C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, na qual a parte 

Requerente EURICO PARREIRAS MOREIRA move em desfavor de 

ADRIANA NASCIMENTO SERRA, alegando em síntese, que firmaram 

acordo judicial em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, 

onde o imóvel Registrado no 6° Ofício de Cuiabá, com o número 10.8726 

do livro registral geral de n°2 em 09/11/2012, restou partilhado em seu 

favor, cujo saldo devedor das parcelas do financiamento vem sendo 

quitadas, todavia, a Requerida estaria dificultando sobremaneira a venda 

do imóvel, pois perdeu por duas vezes a oportunidade de vende-lo pela 

recusa injustificada de comparecer ao banco para assinar o contrato. 

Assim, requere em sede de tutela de urgência, compelir a parte Requerida, 

outorgar-lhe poderes por instrumento público para efetuar todos os 

trâmites necessários à transferência do financiamento do imóvel objeto de 

partilha entre eles, bem como receber o valor proveniente da venda do 

bem. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. No caso, embora 

em um primeiro momento possa soar desnecessário o ajuizamento de 

ação própria para forçar a parte Requerida ao cumprimento dos termos do 

acordo de partilha firmado entre os litigantes no bojo da ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável, verifico que os fatos 

narrados pelo Requerente dão conta nesse juízo de cognição sumária 

acerca do interesse de agir superveniente, já que toda e qualquer 

transação a ser realizada sobre o imóvel depende de ato a ser praticado 

diretamente pela Requerida, uma vez que é titular do contrato de 

financiamento bancário pendente sobre ele. A par disso, ainda que não 

tenha sido juntado qualquer indício de prova acerca da efetiva recusa da 

Requerida em promover a respectiva assinatura no contrato, seja de 

compra e venda ou de transferência do financiamento bancário, a 

probabilidade do direito autoral, exsurge da necessidade do Requerente 

poder realizar toda e qualquer transação sobre o imóvel sem qualquer 

empecilho ou dependência da Requerida, pelo simples fato de ser legítimo 

proprietário (ainda que indireto) e possuidor do imóvel em decorrência do 

acordo de partilha homologado entre eles. Destarte, o perigo da demora ou 

risco ao resultado útil do processo é evidente posto que a ausência de 

poderes para promover qualquer ato junto à instituição financeira, poderá 

acarretar prejuízos financeiros ao Requerente, especialmente em caso ter 

frustrada a venda do imóvel, como narrado na exordial. ANTE O 

EXPOSTO, estando preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 

300, §2º, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada na inicial, 

para DETERMINAR que a Requerida ADRIANA NASCIMENTO SERRA, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova a outorga de PROCURAÇÃO POR 

INSTRUMENTO PÚBLICO conforme modelo juntado no id.26884619, com 

poderes específicos para o Requerente EURICO PARREIRAS MOREIRA, 

representá-la perante a Caixa Econômica Federal, podendo, vender, ceder 

e dar em alienação fiduciária ou em hipoteca em qualquer grau o imóvel 

sito no Condomínio Rio Claro, na Avenida das Palmeiras n°20, Casa 145 

Bairro Jardim Imperial. Cuiabá-MT.CEP: 78075-850, sob a matrícula no 

Cartório Notarial de Registro de Imóveis do 6° Ofício de Cuiabá, com o 

número 10.8726 do livro registral geral de n°2 em 09/11/2012, transmitir 

domínio, direito, ação e posse, a responder pela evicção de direito, liquidar 

dividas hipotecárias, fiduciárias e tributos fiscais que incidam sobre o dito 

imóvel, ajustar o preço de venda, da cessão ou valor da 

hipoteca/alienação, receber, passar recibo e dar quitação total e 

irrevogável do preço ou valor, assinar opção de compra e venda, assinar 

e endossar cheques, dar, se necessário, referido imóvel em garantia de 

alienação fiduciária ou hipotecária do mútuo a ser contraído na Caixa 

Econômica Federal, combinar cláusulas e condições, assinando os 

contratos necessários, inclusive de rerratificação, podendo, também, 

prestar as declarações exigidas pelo decreto nº 93.240/86 e enfim, 

praticar os atos necessários ao fiel desempenho deste mandato, podendo 

substabelecer, comprometendo-se o outorgante (vendedor/cedente), a 

dar tudo por bom, firme e valioso. FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento desta decisão. 

CITE-SE E INTIME-SE a parte Requerida para os termos da ação e 

inclusive, para comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 

334 do CPC, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023382-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MIGUEL VANIN (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1023382-35.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, EDSON MIGUEL VANNIN 

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 02/09/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “estrutura torácica, fratura de arcos 

costais, estrutura adbominal (retirada de baço) e demais lesões”. Discorre 

o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, a 

designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068321/2/2020 Página 100 de 231



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. 20588273. Petição de habilitação nos autos 

no id. 21007261. A Requerida apresentou contestação id. 26610613 

arguindo em preliminar a ausência de comprovante de residência por estar 

em nome de terceiro, e a impugnação à justiça gratuita. No mérito, 

discorreu acerca da ausência de requisitos autorizadores ao recebimento 

do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu acerca da ausência de requisitos autorizadores ao recebimento 

do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio 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. Requereu que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Pugnou ao 

final, pelo depoimento pessoal do autor a fim de constatar a outorga da 

procuração e verificar a real dinâmica do acidente. O Autor foi submetido 

a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27106759. Impugnação à contestação no id. 

28227557. A parte Requerente no id. 28227696, manifesta pela 

procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De 

proêmio, registro ser prescindível o depoimento pessoal da parte Autora, 

conquanto a controvérsia gira em torno da existência de debilidade 

permanente decorrente de acidente automobilístico, haja vista que a prova 

necessária circunscreve-se em pericial e documental, as quais já se 

encontram produzidas no caderno processual. PRELIMINAR inépcia da 

inicial – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte Autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA 

JUSTIÇA GRATUITA No que tange a preliminar arguida pela parte 

Requerida, não vejo razão pois, a parte Requerente corroborou em sua 

exordial que declara em que não encontra em condições financeiras de 

suportar o ônus processual, anexando ao pedido à declaração de 

hipossuficiência (id. 20559986), assinada de próprio punho se 

responsabilizando por suas informações, e que este pedido fora deferido 

no despacho de id. 20588273. Desta feita, não há que se acolher a 

preliminar suscitada Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o boletim 

de ocorrência e Documentos médicos (id. 20560342), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27106759, 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 torácicas, lesões de órgãos e 

estruturas abdominais e perda integral (retirada do baço), o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual respectivamente de: 100% 

(cem por cento), 100% (cem por cento) e 10% (dez por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27106759), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão residual, com perda de 10% (dez por 

cento) do toráx, repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por 

cento) da estrutura abdominal e repercussão parcial completo, com perda 

de 100% (cem por cento) do baço, a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 6.075,00 (seis mil 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 
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uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar ao Requerente EDSON 

MIGUEL VANIN, a quantia de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/09/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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EMBARGOS DE TERCEIRO Pje nº 1001898-27.2020.8.11.0041 (MF) Em 

dependência ao Pje n. 1041629-64.2019.8.11.0041 (Execução de Título 

Extrajudicial) VISTOS, RECEBO A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL acostada 

no Id. 28360051 comprovando o recolhimento das custas processuais. 

Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO interposto por LUIZ ANTONIO 

GONCALVES DA SILVA em desfavor de SIGMA AGROPECUARIA LTDA, 

VANDERLEI JOSE CIONI e INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA 

LTDA, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 

1041629-64.2019.8.11.0041, alegando ser proprietário e possuidor legítimo 

de um pulverizador, que foi objeto de busca e apreensão nos autos de 

Execução n. 1041629-64.2019.8.11.0041, sob o argumento de tê-lo 

adquirido em 18 de julho de 2019 da empresa AGROINDUSTRIAL TIREX 

LTDA, juntando nota fiscal de compra (id.28102012). Assim, pleiteia em 

sede de tutela de urgência a suspensão das medidas constritivas e atos 

expropriatórios do bem, bem como a reintegração provisória da posse ao 

Embargante, ofertando o próprio bem em caução. No caso, verifico 

estarem presentes os requisitos do art. 319 do CPC, bem ainda, a 

qualidade de terceiro do Embargante, por não figurar no polo passivo do 

processo de execução de título extrajudicial, e, por conseguinte, 

legitimidade para manejar os presentes embargos, nos termo do art. 674 

do CPC. Todavia, verifico a intempestividade da medida, senão vejamos: O 

art. 675 do CPC estabelece que: Art. 675. Os embargos podem ser 

opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não 

transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no 

processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da 
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alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da 

assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a 

existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz 

mandará intimá-lo pessoalmente. Da leitura da norma, três são as 

conclusões, quais sejam: (1º) os embargos de terceiro podem ser opostos 

a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada 

em julgado a sentença; (2º) se a fase de cognição resulta em sentença 

condenatória ao pagamento de quantia o prazo de 05 (cinco) dias flui a 

partir do primeiro dia útil subsequente à adjudicação, alienação por 

iniciativa particular ou hasta pública; e, (3º) se a fase de cognição culmina 

em decisão que condena à restituição de bem, ou se o terceiro não tem 

ciência da fase de conhecimento que originou o cumprimento de sentença 

ou do processo de execução de título extrajudicial, o qüinqüídeo corre da 

efetiva turbação à sua posse. A par disso, temos que a hipótese em 

exame compreende-se dentro da terceira assertiva, pois, como relatado 

alhures, o Embargante não fez parte do processo de execução de título 

extrajudicial n. 1041629-64.2019.8.11.0041, proposta em 23/09/2019 por 

SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA em desfavor de VANDERLEI JOSE CIONI e 

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA. Sobre o tema, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas situações em 

que o terceiro prejudicado por ato expropriatório tem ciência do fato ou da 

litigiosidade que envolve a coisa, o prazo para a propositura dos 

embargos de terceiro frui conforme o disposto no art. 675 do CPC, e, se o 

terceiro prejudicado desconhece os fatos que podem levar à perda da 

posse sobre o bem, como é o caso dos autos, o prazo para a oposição de 

embargos de terceiro inicia-se do cumprimento do mandado de imissão na 

posse ou de entrega de bens. Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA 

FUNGIBILIDADE. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. RECEBIMENTO COMO 

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 675 DO CPC/2015. 

CORRESPONDÊNCIA COM O ART. 1.048 DO CPC/1973. TEMPESTIVIDADE. 

TERMO A QUO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO 

DESTA CORTE SUPERIOR DIANTE DA NOVEL LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS 

ATOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. (...) 3. Entretanto, como observado pelo acórdão recorrido, 

a jurisprudência desta Casa, ao analisar o art. 1.048 do CPC/1973, 

consolidou-se no sentido de que, nos casos em que o terceiro não tenha 

ciência da execução, a contagem do prazo tem início a partir da turbação 

ou do esbulho . Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (EDcl no AREsp 

1213619/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 26/08/2019, DJe 03/09/2019) “RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO CPC/1973. 

INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE 

CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. 

ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 

DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia 

acerca da tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo 

de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973, por terceiro que tinha 

ciência do cumprimento de sentença. 2. "Os embargos podem ser opostos 

a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada 

em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias 

depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da 

assinatura da respectiva carta" (art. 1.048 do CPC/1973). 3. Fluência do 

prazo de 5 (cinco) dias somente após a turbação ou esbulho para as 

hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana 

o ato constritivo , conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 

4. Caso concreto em que o terceiro tinha ciência do cumprimento de 

sentença, tendo ajuizado os embargos intempestivamente. (...) 12. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1627608/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

06/12/2016, DJe 13/12/2016) Logo, considerando que o Embargante tomou 

ciência e perdeu a posse do bem em decorrência do cumprimento do 

mandado de apreensão do objeto pulverizador na data de 29/11/2019, 

denota-se claramente a intempestividade presentes Embargos, pois 

interpostos tão somente em 17/01/2020, ou seja, após o quinquídio legal. 

Destarte, desatendido pressuposto processual extrínseco da 

tempestividade, a qual por se tratar de matéria de ordem pública, portanto 

cognoscível a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e 

independente de provocação, fica obstado o prosseguimento do feito. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 675 do CPC, REJEITO 

LIMINARMENTE os EMBARGOS DE TERCEIRO, e, em consequência, 

DECLARO EXTINTO o presente feito nos termos do artigo 485, IV do CPC; 

Translade-se cópia da presente decisão nos autos principais, e preclusa a 

via recursal, arquive-se o presente, observando as formalidades legais. 

Custas remanescentes pelo Embargante. Sem honorários advocatícios por 

não ter sido determinada a angularização da relação processual e o 

comparecimento espontâneo de um dos Embargados por si só não implica 

em tal condenação em caso de rejeição liminar da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1030242-52.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, LEANDRO RODRIGUES BENTO 

CORREA 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 21/10/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em 

sua invalidez permanente, ocasionando, “fratura exposta de tíbia e fíbula 

esquerda, lesão ligamentar de joelho esquerdo, lesão ligamentar de 

tornozelo esquerdo e demais lesões”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob 

pena de responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa 

tácita ao pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez 

permanente no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

ou o valor a ser apurado na perícia. Requereu ainda a condenação 

Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 

21587747. Petição de habilitação nos autos no id. 26836056. O Autor foi 

submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27384823. A Requerida apresentou 

contestação id. 27451802 arguindo em preliminar a incorreção do valor da 

causa. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de 

nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a 

inexistência de prova da invalidez, e ainda a improcedência do pedido 

inicial com relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Impugnação à contestação no id. 27524166. A parte Requerente no 

id. 28272314/28272315, 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 
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VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao Requerido no que 

tange a necessidade de adequação do valor em consonância ao patamar 

máximo do valor da indenização estabelecido pela legislação vigente, 

porquanto, em casos que o acidente tenha ocorrido após o advento da 

Medida Provisória nº 340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei 

nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório passou a ser estabelecida em valores determinados e não mais 

em salários mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor 

da causa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o boletim 

de ocorrência e Documentos médicos (id. 21536275), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27384823, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27384823), 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$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor 

a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. 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, 
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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 LEANDRO 

RODRIGUES BENTO CORREIA, a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

21/10/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários de 

sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022538-85.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, DELCILENA RODRIGUES 

COIMBRA devidamente qualificada 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 22/07/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, “estrutura abdominal, 

estrutura craniofacial, fratura de dentes e demais lesões”. Discorre a 

Autora em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, a 

designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou o valor a ser apurado na perícia. 

Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato 

ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de 

acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo 

códex. Despacho inicial no id. 20466739. A Requerida apresentou 

contestação id. 26696563 arguindo em preliminar a incorreção do valor da 

causa. 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. 27066972. A Autora foi 

submetida a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27109355. Impugnação à 

contestação no id. 28228265. A parte Requerente no id. 28228287, 

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). 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. 20398596), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 27109355, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 
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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 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. 

27109355), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão residual, com perda de 

10% (dez por cento), 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 
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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 DELCILENA 

RODRIGUES COIMBRA, a quantia de R$ 1.350,00 mil trezentos e cinquenta 

reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/09/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022035-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

1022035-64.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JOÃO FRANCISCO SILVA 

SANTOS 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 08/04/2019 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “traumatismo cranioencefálico, fratura de punho esquerdo, 

estrutura torácica 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. 

20373133. Juntada de correspondência devolvida no id. 22440072. A 

Requerida apresentou contestação id. 26962029 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 a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência 

de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal 

pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de 

prova da invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação 

ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. O Autor foi submetido a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27211432. Impugnação à contestação no id. 

28274937. A parte Requerente no id. 28274940/28275741, 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 
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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. 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. 20329873), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 27211432, 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. 27211432), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, portanto a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
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Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JOÃO FRANCISCO SILVA SANTOS, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 08/04/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020262-81.2019.8.11.0041
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JOAO LEONARDO MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020262-81.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JOÃO LEONARDO MARQUES 

DE OLIVEIRA 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 07/01/2019, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

“luxação acromioclavicular direita”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita em razão de não 

suportar com o ônus processual, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, que a ação seja julgada totalmente 

procedente, determinando que a Requerida pague a importância do 

Obrigatório DPVAT relativo à invalidez permanente, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mais o valor de R$ 161,00 (cento 

e sessenta e um reais), referentes as despesas médicas e hospitalares – 

DAMS, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 

a citação, de acordo com a súmula 426 do STJ, bem como, a correção 

monetária desde a data do evento danoso. Requereu ao final, a 

condenação do Requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios. Despacho inicial no id. 20073210. Petição de habilitação nos 

autos no id. 25862700. A Requerida apresentou contestação id. 25872791 

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 de 

reembolso por despesas médicas e suplementares, 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. O Autor foi submetido a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 26460413. Impugnação à contestação no id. 

28265206. 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 
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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. 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. 20035044) e Boletim 

de atendimento (id. 20035045), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 26460413, 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. 26460413), 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. Por derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao 

sinistro relatado, suportou gastos, na monta de R$ 161,00 (cento e 

sessenta e um reais), consoante se infere das notas fiscais de id. 

20035046, estando a meu sentir, devidamente comprovado o nexo de 

causalidade entre as despesas e o acidente automobilístico. Assim, não 

pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização perseguida, 

prevista no artigo 3º, inciso III da lei de regência. Quanto aos juros e 

correção monetária incidente sobre a referida despesas, nos termos da 

Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir do 

desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, nos 

exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente, JOÃO LEONARDO MARQUES DE OLIVEIRA, a quantia 

de: A) - R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), 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 07/01/2019 (Súmula 580 

STJ); B) – R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) referente à 

indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, 

art. 405) e correção monetária a partir da data do desembolso. CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028423-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ADEMAR SEVERO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1028423-80.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ADEMAR SEVERO DOS 

SANTOS 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 04/08/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em 

sua invalidez permanente, ocasionando, “fratura de tíbia e fíbula esquerda, 

fratura de joelho esquerdo, membro inferior esquerdo e demais lesões”. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, 

a designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou o valor a ser apurado na perícia. 

Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato 

ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de 

acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo 

códex. Despacho inicial no id. 21354125. Petição de habilitação nos autos 

no id. 26853663. A Requerida apresentou contestação id. 26610613 

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. O Autor foi submetido a pericia médica, 

por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado 

no id. 27407151. Impugnação à contestação no id. 28259708. A parte 

Requerente no id. 28259716/28259724, 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 (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o boletim de ocorrência e Documentos médicos (id. 

21295724), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27407151, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Importante se diga que o não pagamento do 

prêmio do seguro do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido 

identificado o veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da 

indenização, tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos 

termos da Sumula 257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27407151), 

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$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 
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parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar ao Requerente ADEMAR 

SEVERO DOS SANTOS, a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 04/08/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que 

fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018480-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONISLEI FERREIRA GOMES (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 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018480-39.2019.8.11.0041(J) VISTOS, RONISLEI FERREIRA GOMES 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

25/12/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “fratura de omoplata esquerda”. 
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Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, 

manifestou que não possui interesse na audiência de conciliação, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal 

sob pena de confissão e revelia, a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

a produção de todos os meios de prova e a condenação da Seguradora 

ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez 

permanente no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

com juros desde o requerimento administrativo, e a correção monetária 

com o índice INPC, a partir data em que entrou em vigor a medida 

provisória n. 340/2006. Ao final, requereu a condenação da Requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Despacho 

inicial de id. 19834240. Petição de habilitação nos autos no id. 26436894. O 

Autor foi submetido a perícia médica, por ocasião da Audiência de 

Conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26445750. A Requerida 

apresentou contestação id. 26776228, arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, manifestou acerca do 

laudo pericial realizado em audiência de conciliação, a impossibilidade do 

ônus da prova, e a impossibilidade da correção monetária a partir da 

medida provisória n° 340/06, e em caso de eventual condenação, a 

correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e 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. Impugnação à contestação no id. 28196626. 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 – FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE 

FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte Requerida que o pedido 

administrativo formulado pela parte Autora estaria com status “pendente” 

de documentação, de modo a permitir aferir a subsunção da postulação à 

Lei 6.194/74, mais especificamente se existia ou não cobertura securitária 

ao evento noticiado. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida 

não merece guarida, porquanto se infere dos documentos juntados 

relativo ao processo administrativo da parte Autora, que a Seguradora 

Requerida não especificou de forma clara e pontual o motivo da 

documentação não ter sido aceita, cingindo-se apontar que a situação de 

“não conclusivo” ou “não conforme”. Demais disso, cumpre grafar que a 

decisão do Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso 

Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se exige é a existência do 

requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. 

Assim, restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

rejeito a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 19763650) e Ficha de Atendimento (id. 19763651), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26445750, 

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. 26445750), 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 
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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 ao Requerente RONISLEI FERREIRA GOMES, a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 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: 1028837-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA JAQUELINE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1028837-78.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

TAYNA JAQUELINE DA SILVA devidamente qualificada na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA da diferença do benefício do seguro obrigatório c/c 

PEDIDO DE DANOS MORAIS em face de SEGURADORA LÍDER, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 31/10/2017 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura de rádio 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 Requerida ao pagamento da 

diferença ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da 

invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). 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. 21393424. Petição de habilitação 

nos autos no id. 26852976. A Requerida apresentou contestação id. 

27266910 arguindo em preliminar a incorreção do valor da causa e a 

carência da ação por falta de interesse processual, alegando que já 

houve o efetivo pagamento da cobertura devida no valor de R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos), administrativamente 

em 23/03/2018. 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, 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. A Autora foi submetida a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 27410317. Impugnação à contestação no id. 28273675. A 

parte Requerente no id. 28273681/28273683, 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- CARÊNCIA 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DO PAGAMENTO 

EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. O Superior Tribunal de Justiça 

já assentou que a quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o 

impede de pleitear o recebimento da quantia restante, sendo 

absolutamente dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a 

prova de existência de eventual vício de consentimento. A propósito, 

confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 
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não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 

Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. 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.21373224), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27410317, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

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. 

27266912. 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. 

24282430 que foi constatado tão somente a lesão no membro superior 

esquerdo, com repercussão leve de 25% (vinte e cinco por cento), da 

capacidade laborativa do membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, 

com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, o 

valor da indenização deveria corresponder R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois 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$ 675,00 (seiscentos 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. 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, imperioso 

grafar que foi atribuído à causa o valor de R$ 28.500,00 e a parte 

Requerente logrou êxito em obter indenização de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais). Entrementes, não há se falar em fixação da verba 

honorária em percentual sobre o valor da causa, posto que houve 

condenação em valor certo, sendo certo ainda que a fixação de referida 

verba em percentual sobre o valor da condenação, mesmo que 

considerados os parâmetros dispostos no §2º do artigo 85 do CPC, não 

alcançaria sequer o valor de 01 salario mínimo. Nesse encalço, ao tempo 

em que a fixação da verba honorária deve observar o princípio da 

razoabilidade, consoante dispõe o § 8º do artigo 85 do CPC, deve também 

resignar-se a montantes proporcionais à relevância e vantagem 

econômica da causa, os quais são um dos aspectos de equidade de que 

trata o artigo 85,§8º do CPC, levando ainda em consideração o fato da 

matéria posta em debate não ser de alta indagação, razoável a fixação 

dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais). ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar ao Requerente TAYNA 

JAQUELINE DA SILVA, a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 

cinco reais), referente à complementação da indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

31/10/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda, a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028468-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1028468-84.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

ELAINE DO CARMO devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA da diferença do benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO 

DE DANOS MORAIS em face de SEGURADORA LÍDER, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 03/08/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“fratura de tíbia e fíbula esquerda, fratura de joelho esquerdo, membro 
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inferior esquerdo e demais lesões”. Discorre a Autora em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar 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 Requerida ao 

pagamento da diferença ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). 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. 

21356315. Petição de habilitação nos autos no id. 26854245. A Requerida 

apresentou contestação id. 26972617 arguindo em preliminar a incorreção 

do valor da causa e a carência da ação por falta de interesse processual, 

alegando que já houve o efetivo pagamento da cobertura devida no valor 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos), 

administrativamente em 21/05/2019. 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, a ausência de nexo 

causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a 

inexistência de prova da invalidez, e ainda a improcedência do pedido 

inicial com relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27381838. Impugnação 

à contestação no id. 28272300. A parte Requerente no id. 

28272303/28072304, 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- CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

DIANTE DO PAGAMENTO EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. O 

Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quitação dada pelo 

beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear o recebimento da 

quantia restante, sendo absolutamente dispensável a desconstituição do 

termo de quitação ou a prova de existência de eventual vício de 

consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

Resp. 363604/SP Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 

Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, 

DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. 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. 21301839), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 27381838, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o 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. 26972624. 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. 27381838 que foi 

constatado tão somente a lesão no membro inferior direito, com 

repercussão moderada de 50% (cinquenta por cento), da capacidade 

laborativa do membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, o valor da 

indenização deveria corresponder R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais),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$ 

3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. 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 
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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, imperioso grafar que foi atribuído à 

causa o valor de R$ 28.500,00 e a parte Requerente logrou êxito em obter 

indenização de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

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 SEGURADORA LÍDER, pagar a Requerente 

ELAINE DO CARMO, a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais 

e cinquenta centavos) referente à complementação da indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 03/08/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda, a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022743-17.2019.8.11.0041
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1022743-17.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

KAIO ALEX SANDRO GOLOGORSK devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA da diferença do benefício do seguro 

obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face de SEGURADORA 

LÍDER, também qualificada, alegando, em síntese, que em 28/08/2016 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez 

permanente, ocasionando, “fratura na mão esquerda e demais lesões”. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, 

a designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, 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 Requerida ao pagamento da diferença ao pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 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. 20466483. Petição de habilitação nos autos no id. 27067851. A 

Requerida apresentou contestação id. 27138451 arguindo em preliminar a 

incorreção do valor da causa e a carência da ação por falta de interesse 

processual, alegando que já houve o efetivo pagamento da cobertura 

devida no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta 

centavos), administrativamente em 11/04/2019. 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, a ausência de nexo 

causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a 

inexistência de prova da invalidez, e ainda a improcedência do pedido 

inicial com relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27141877. Impugnação 

à contestação no id. 28272319. A parte Requerente no id. 28272321, 

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 
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de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR- CARÊNCIA 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DO PAGAMENTO 

EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. O Superior Tribunal de Justiça 

já assentou que a quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o 

impede de pleitear o recebimento da quantia restante, sendo 

absolutamente dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a 

prova de existência de eventual vício de consentimento. A propósito, 

confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 

Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. 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. 20440114), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27141877, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

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. 

27138453. De outro lado, quanto ao valor da indenização, a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º 474, 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. 

24282430 que foi constatado tão somente a lesão na mão esquerda, com 

repercussão moderada de 50% (cinquenta por cento), da capacidade 

laborativa do membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de 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). Assim, o valor da indenização 

deveria corresponder R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais),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$ 3.037,50 

(três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. 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, imperioso grafar que foi atribuído à 

causa o valor de R$ 28.500,00 e a parte Requerente logrou êxito em obter 

indenização de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

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 SEGURADORA LÍDER, pagar a Requerente 

KAIO ALEX SANDRO GOLOGORSK, a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos) referente à complementação da 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 28/08/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do §8º do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022009-66.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

INELCI LUIZ MILLANI (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 

1022009-66.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, INELCI LUIZ MILLANI 

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 08/04/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“traumatismo cranioencefálico, trauma em fircula esternal, fratura de 

costelas (estruturas torácica), fratura de coluna lombar e demais lesões”. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, 

a designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou o valor a ser apurado na perícia. 

Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato 

ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de 

acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo 

códex. Despacho inicial no id. 20373125. Correspondência devolvida no id. 

22813441. Petição de habilitação nos autos no id. 27058899. O Autor foi 

submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27214166. A Requerida apresentou 

contestação id. 27222292 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. Impugnação à contestação no id. 

28275787. A parte Requerente no id. 28246601/28276603, 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 

juntados o boletim de ocorrência e Documentos médicos (id. 20327474), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27214166, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 
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comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um segmento da coluna 

vertebral exceto sacral, lesões de órgãos e estrutura crânio-facial e leões 

neurológicas, o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

respectivamente de: 25% (vinte e cinco por cento), e 100% (cem por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27214166), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), do segmento da coluna lombar, 

repercussão residual, com perda de 10% (dez por cento) da estrutura 

crânio-facial, e repercussão residual, com perda de 10% (dez por cento) 

da estrutura torácica, a indenização deve corresponder, portanto a 

quantia de R$ 4.387,50 (quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 
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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 E CIA, pagar 

ao Requerente INELCI LUIZ MILLANI, a quantia de R$ 4.387,50 (quatro mil, 

trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 08/04/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017151-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017151-89.2019.8.11.0041(J) VISTOS, EDVALDO FERREIRA MARTINS 

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 

10/11/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “fratura de escápula à direita”. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, 

manifestou que não possui interesse na audiência de conciliação, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal 

sob pena de confissão e revelia, a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

a produção de todos os meios de prova e a condenação da Seguradora 

ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez 

permanente no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

com juros desde o requerimento administrativo, e a correção monetária 

com o índice INPC, a partir data em que entrou em vigor a medida 

provisória n. 340/2006. Ao final, requereu a condenação da Requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Despacho 

inicial de id. 19669992. A Requerida apresentou contestação id. 24263432, 

arguindo em preliminar a necessidade de alteração para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

incorreção do valor da causa e a inépcia da inicial por ausência de 

documento indispensável para o processamento da demanda. No mérito, 

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 a acidente e a inexistência de prova de 

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, 

bem como, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da 

ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda a condenação da 

Requerente ao pagamento dos Honorários Sucumbenciais, entre no mínimo 

10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento). Petição de 

habilitação nos autos no id. 25812357. O Autor foi submetido a perícia 

médica, por ocasião da Audiência de Conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 26459852. Impugnação à contestação no id. 28262506. 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 No que tange a 

preliminar registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada na exordial é 

meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que 

seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 

do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. Desta feita, 

rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange 

a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois 

a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários para a propositura da ação, RG e CPF (id. 19578494), e 

demais informações, como, identificação do veículo, município e U.F. do 

acidente estão no Boletim de Ocorrência (id. 19578710). Além disso, 

presumem-se verdadeiros os documentos juntados nos autos. Portanto, 

não acolho a preliminar de inépcia da inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de ocorrência (id. 19578710) e 

Ficha de Atendimento (id. 19578716), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 26459852, 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. 26459852), 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 
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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 EDVALDO FERREIRA MARTINS, 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, 10/11/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020285-27.2019.8.11.0041(J) VISTOS, MATEUS VAZ PORFIRIO 

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 

31/01/2019 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “fratura em membro inferior 

esquerdo”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus 

processual, a designação de audiência de conciliação, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal sob pena de 

confissão e revelia, a distribuição dinâmica do ônus da prova, a produção 

de provas por todos os meios e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez 

permanente no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

com juros desde o requerimento administrativo, e a correção monetária 

com o índice INPC, a partir data em que entrou em vigor a medida 

provisória n. 340/2006. Ao final, requereu a condenação da Requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Despacho 

inicial de id. 20075780. A Requerida apresentou contestação id. 26776228, 

arguindo em preliminar a necessidade de alteração para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

incorreção do valor da causa, e a falta de interesse de agir por entender 

necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, pela improcedência do pedido inicial ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definida, a ausência de 

nexo causal pelo fato de 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 que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Lei 11.945/2009, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, de 

acordo com a Lei 6.164/74, o qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. Assim como, a correção monetária incida a partir da 

data do ajuizamento da ação e que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda a 

condenação da Requerente ao pagamento dos Honorários Sucumbenciais, 

entre no mínimo 10% e no máximo 20%. Petição de habilitação nos autos 

no id. 25810358. O Autor foi submetido a perícia médica, por ocasião da 

Audiência de Conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26445968. Impugnação à contestação no id. 28201744. 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 
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um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA No que tange a preliminar registro que em ações de 

cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor 

exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

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. 20036080) e Ficha de Atendimento (id. 20036081), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26445968, 

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 funcional completa de um dos membros 

inferiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 26445968), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 
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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 o Requerente MATEUS VAZ PORFIRIO, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 31/01/2019 (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: 1023108-71.2019.8.11.0041
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ANTONIO JOSE CRISPIM (AUTOR(A))
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1023108-71.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ANTÔNIO JÓSE CRISPIM 

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 04/02/2019 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura de joelho direito, membro inferior direito e demais 

lesões”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus 

processual, a designação de audiência prévia de conciliação com 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a prova pericial, e ainda que a Requerida 

se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou o valor a ser 

apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 

20588702. Correspondência devolvida no id. 22562973. Petição de 

habilitação nos autos no id. 27056209. O Autor foi submetido a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 27285921. A Requerida apresentou contestação id. 

27318478 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, 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. Impugnação à contestação no id. 

28303061. A parte Requerente no id. 28303077/28303081, 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. 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. 20515567), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27285921, 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 
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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 respectivamente 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. 27285921), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 
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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 E CIA, pagar 

ao Requerente ANTONIO JOSÉ CRISPIM, a quantia de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 04/02/2019 (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: 1020242-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

1020242-90.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSÉ APARECIDO ALVES DOS 

SANTOS 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 03/01/2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando “CID S63 – luxação, 

entorse e distenção das articulações e dos ligamentos ao nível do punho 

de da mão”. Discorre o Autor 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. 20072934. Juntada de 

documentação médica no id. 21948088/21948087. A Requerida 

apresentou contestação id. 24632028 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 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 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. 25812363. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26463440. Impugnação à contestação no id. 28264297. 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. 

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 

fora juntado o Boletim de ocorrência (id. 20031899) e Boletim de 

atendimento (id. 20031900), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 26463440, 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 
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como o fato de não ter sido identificado o veículo por ocasião do acidente, 

não obsta o recebimento da indenização, tampouco que a cobrança de 

qualquer seguradora, nos termos da Sumula 257 do Superior Tribunal de 

Justiça, assim enunciada: A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 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. 26463440), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JOSÉ APARECIDO ALVES DOS SANTOS, a quantia 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 03/01/2019 (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: 1020303-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINTO RODRIGUES (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 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020303-48.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, RAFAEL PINTO RODRIGUES 

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 

10/02/2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “fratura no 5º dedo da mão esquerda”. 

Discorre o Autor 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 
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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. 20076023, determinando a emenda da 

petição inicial. Requerimento de emenda no id. 20159513/20159519. 

Despacho de id. 20698635, determinando o prosseguimento do feito com a 

realização da audiência de conciliação. Petição de habilitação nos autos 

no id. 22768940. Juntada de correspondência devolvida no id. 22889801. 

A Requerida apresentou contestação id. 23229249 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação e a carência da ação ante a boletim 

sem validade e a não averiguação dos fatos. No mérito, requereu pela 

improcedência ao pedido inicial ante a imprescindibilidade da prova pericial, 

sustentou que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 15%, (quinze por cento) sobre o valor da condenação. O Autor 

foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27321690. A parte Requerida no id. 

27829866, manifestou concordância com o exposto laudo pericial. 

Impugnação à contestação no id. 28560825/28560826. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA DATA DO FATO No que pese a 

alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez que 

não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com outras 

documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de causalidade 

entre o fato e as lesões sofridas. Portanto, rejeito tal preliminar. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial fora juntado o Boletim de ocorrência (id. 20036803) e Boletim 

de atendimento (id. 20036804), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 27321690, 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. 27321690), 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 seu comprometimento do patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 

entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 
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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 RAFAEL PINTO RODRIGUES, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 10/02/2019 (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: 1005003-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS AYAVIRI MENDOZA (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005003-46.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MATHEUS AYAVIRI MENDOZA 

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 

21/10/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “trauma em mão”. Discorre o Autor 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. 17847029, determinando a emenda da petição 

inicial. Requerimento de emenda no id. 18328752/18328757. Despacho de 

id. 20440516, determinando o prosseguimento do feito com a realização da 

audiência de conciliação. Petição de habilitação no id. 26723035. A 

Requerida apresentou contestação id. 26758814 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. 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. Juntada de documentação médica no id. 27099164/27099165. O 

Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27129136. Impugnação 

à contestação no id. 28560799/28560801. 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. 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. 17800387) e Boletim de atendimento (id. 

17800389), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27129136, 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 
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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 e 

perda completa da mobilidade de um dos dedo polegar o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 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. 27129136), 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), da mão 

direita, e repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por 

cento), do polegar esquerdo,a indenização deve corresponder, portanto a 

quantia de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. 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 MATHEUS AYAVIRI MENDONZA, a quantia de R$ 

4.050,00 (quatro mil 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, 

21/10/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários de 

sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013989-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLEMENTE DA SILVA ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1013989-86.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28956537 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 28832344/28832347 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. 28832347 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 28956537. 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: 1009242-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU JUNIOR SCHERER WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DAMS Proc. nº 

1009242-93.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, IRINEU JUNIOR SCHERER 

WEBER devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DAMS em face de PORTO 
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SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando a cobrança de valores a 

título de reembolso de despesas médico-hospitalares desembolsadas pela 

parte autora em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18/08/2018. Por 

tal motivo, pugna pela condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização em valor correspondente a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) referente ao reembolso de despesas médicas, mais ônus e 

consectários da sucumbência, bem como, que a Requerida se abstenha 

das condutas ilegais, sob pena de responsabilização civil. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 

18528743. Petição de habilitação nos autos no id. 22987171. A Requerida 

apresentou contestação id. 22987175, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e a falta de interesse de 

agir por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial em razão da inconsistência do pedido de 

reembolso por despesas médicas e suplementares da não comprovação 

dos gastos, Requereu a impossibilidade de inversão do ônus da prova e 

que em caso de eventual condenação, o pagamento seja efetuado em 

observância ao teto máximo de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

que a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e 

ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância 

a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios, arbitrados não devem ultrapassar o patamar no mínimo de 

10%, (dez por cento) e o máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação. Termo de audiência corroborado no id. 25333804, em que a 

parte Requerente requereu o prosseguimento do feito, por se tratar de 

indenização de restituição de despesas médicas. Impugnação a 

contestação no id. 28050788. Os autos vieram conclusos para prolação 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange 

a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois 

a parte Autora corroborou com a inicial, 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. 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. A matéria sub 

judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar 

de plano a lide, com supedâneo art. 373, I, II, do CPC, posto que 

desnecessária maior dilação probatória. "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ-4ª Turma, Resp. 2.832-RJ rel. Min. Sálvio 

de Figueiredo). O seguro DPVAT visa à indenização de danos pessoais à 

vítima de acidentes envolvendo veículos automotores que circulam na via 

terrestre, ou sua carga. Tais danos pessoais podem ser relativos à morte, 

invalidez permanente ou ressarcimento de despesas médicas (DAMS). 

Alega a parte Requerente que foi vítima de acidente automobilístico 

ocorrido em 18/08/2018, tendo sido submetido a tratamento médico, 

suportando gastos, que somam o valor de R$ 4.185,00 (quatro mil cento e 

oitenta e cinco reais), conforme os comprovantes no id. 18461385. Por 

outro lado, encontra-se comprovado documentalmente nos autos que a 

parte Requerente foi vítima do referido acidente automobilístico, consoante 

boletim de ocorrência no id. 18461384, o que comprova o nexo causal com 

os documentos, laudo e recibo acostado aos autos. Nesse quadro, nos 

termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da lei nº 6.194/74 com as alterações das leis 

n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará. 

Como visto, a indenização está condicionada à simples prova do acidente 

e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende dos documentos corroborados no 

id.18461385. Ora, em casos tais, a boa-fé do Requerente é presumida e 

constitui elemento intrínseco do seguro, caracterizada pela lealdade nas 

informações prestadas pelo segurado, de tal modo que inexistindo 

elementos nos autos que possam levar ao questionamento quanto à sua 

conduta e aos valores despendidos, o ressarcimento é perfeitamente 

devido. 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 
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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. Quanto aos juros e correção monetária 

incidente sobre a referida despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, 

devem incidir pela variação do INPC a partir do desembolso, com a 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados da provocação 

do interessado, no caso da citação, nos exatos termos bem como da 

Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos dos artigos 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e condeno a parte 

Requerida, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, a pagar à parte 

Requerente, IRINEU JUNIOR SCHERER WEBER, o valor de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), referente à indenização prevista no artigo 3º, 

inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (CC, art. 405) e correção monetária a partir 

da data do desembolso. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023599-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PIRES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))
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AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1023599-78.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

FABIANA PIRES FERNANDES devidamente qualificada na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA da diferença de benefício do seguro obrigatório em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 09/06/2017 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

devido ”fratura de platô lateral de joelho direito”. Discorre a Autora em sua 

inicial pugnando pela concessão do benefício da justiça gratuita, em razão 

de não ter condições de suportar o ônus processual, a realização de 

audiência de conciliação com a perícia judicial, a citação do Requerido 

para oferecer resposta no prazo legal e a procedência da ação, 

reconhecendo o direito à indenização e determine que a Seguradora 

pague a indenização integral referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT, com juros a partir da citação, e correção monetária com o índice 

INPC. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios com fundamento no §8º do art. 85 do CPC, ou, 

alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial proferido no id. 

20587934. A Requerida apresentou contestação id. 25507820 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 ausência de documento indispensável à propositura 

da demanda e a carência da ação por falta de interesse processual, 

alegando que já houve o efetivo pagamento da cobertura devida no valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), administrativamente em 12/04/2018. 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, da inaplicabilidade do 

CDC aos beneficiários do seguro DPVAT, requereu que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, 

deduzindo do valor recebido administrativamente, e ainda em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados entre o mínimo 10% (dez por cento) e 

o máximo 20%, (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Juntada de 

procuração e substabelecimento no id. 27080410. A Autora foi submetida 

a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27142451. Impugnação à contestação corroborada 

id. 27786833. 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. PRELIMINAR- CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DO PAGAMENTO EFETUADO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que 

a quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de 

pleitear o recebimento da quantia restante, sendo absolutamente 

dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a prova de 

existência de eventual vício de consentimento. A propósito, confira-se: 

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 

RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de 

forma plena e geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum 

legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em 

renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP Relatora Min. 

NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). "CIVIL. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. 

RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo 

beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe 

de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe 

de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. 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 ao mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 20584384) e Ficha de 

Atendimento (id. 20584385/20584386), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 27142451, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 
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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$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

de acordo com o comprovante de pagamento de id. 25507825. De outro 

lado, quanto ao valor da indenização, a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. A par disso, não há se acolher a pretensão Autoral visando 

o recebimento integral do valor da indenização, restando somente analisar 

se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pela parte Requerente. Desta feita, 

infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 27399438 que foi 

constatado a lesão no membro inferior direito, com repercussão moderada 

de 50% (cinquenta por cento), da capacidade laborativa do membro. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 

11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores, o valore da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Assim, o valor da indenização deveria 

corresponder R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais),Todavia, diante do pagamento administrativo efetuado pela 

Requerida no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), subsiste, portanto, uma diferença de R$ 

2.193,75 (dois mil e cento e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à causa o 

valor de R$ 10.968,75 e a parte Requerente logrou êxito em obter 

indenização de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa 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 SEGURO E CIA, pagar ao 

Requerente FABIANA PIRES FERNANDES, a quantia de R$ 2.193,75 (dois 

mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), referente à 

complementação da indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 09/06/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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.PJE nº 1014221-06.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no id. 29177672 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente 

DECLARO EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. As partes ficam dispensadas 

do pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, 

§ 3º do CPC. Renunciado ao prazo recursal, arquivem-se os autos, 

observando as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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PJE nº 1021894-50.2016.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Estando o feito na fase 

procedimental de estabilização processual, passo a apreciação da matéria 

preliminar levantada, que se relaciona com os pressupostos processuais 

e condições da ação. Em sede de contestação, a Requerida arguiu a 

ocorrência da coisa julgada, em razão da existência de demanda já 

sentenciada e transitada em julgado, interposta perante a extinta 15ª Vara 

Cível de Cuiabá, nominada de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula 

Contratual c/c Indenização, interposta pelo Autor contra a Requerida, que 

foi julgada extinta com resolução de mérito, em face do reconhecimento da 

prescrição, alegando se tratar de ações com as mesmas partes e causa 

de pedir. DECIDO. A prejudicial de mérito suscitada procede. Com efeito, à 

vista da inicial, sentença e acórdão relativos à ação Declaratória de 

Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização, distribuída em 23/10/2006 

(código nº 259322 - número antigo: 481/2006 código nº 259322 - número 

antigo: 481/2006), que Autor moveu contra a Seguradora ré, extrai-se que 

o Autor pretendia com aquela demanda, o recebimento da indenização 

securitária para Invalidez Permanente por Acidente, relativamente ao 

acidente em serviço sofrido em 06.08.2000. Conforme acima relatado, a 

referida ação foi julgada extinta com resolução de mérito, em face do 

reconhecimento do instituto da prescrição, cuja decisão foi mantida em 

sede recursal, já transitada em julgado. Do exame desta inicial e 

documentos que a acompanham, dessume-se que o Autor pretende o 

recebimento da indenização securitária prevista para Invalidez Permanente 

por Acidente, relativamente ao mesmo evento. O objeto da primeira ação 

proposta era mais abrangente que o desta, todavia, em ambas as 

demandas o requerente aduziu a pretensão de receber a indenização 

securitária prevista na apólice para Invalidez Permanente por Acidente, 

referente ao mesmo sinistro. Em outras palavras, ainda que o requerente 

tenha nominado a ação já julgada de Declaratória de Nulidade de Clausula 

Contratual, a causa de pedir em ambas as ações é a mesma: receber a 

indenização securitária prevista na apólice para Invalidez Permanente por 

Acidente, referente ao mesmo sinistro. Pois bem, à vista da petição inicial 

desta demanda, em cotejo com a petição inicial movida perante a 15ª Vara 

Cível, constata-se além da identidade das partes, a mesma causa de pedir: 

compelir a requerida ao pagamento da indenização securitária referente 

ao mesmo sinistro ocorrido com o Autor, conforme se extrai das petições 

iniciais de ambas as demandas, cujos trechos seguem abaixo: Proc. 

nº481/2006(cód. 259322)15ª Vara Cível. “(...) O último relatório médico 

(30.06.2006) concluiu que o reclamante ESTÁ INCAPACITADO E 

NECESSITA DE AFASTAMENTO TOTAL DO SERVIÇO. Ademais, outro 

relatório médico desta feita, realizado por médico particular, constatou que 

o quadro do autor não apresenta atualmente porcentagem de melhora 

clínica. Ou seja, pela análise clínica, a invalidez do autor é permanente, 
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tanto que está afastado de seus serviços há tempos, requisito para o 

pagamento da indenização(...).” Sic pág. 7-11 id 5781660 Conforme 

extrato emitido pela requerida e enviado para seu segurado, a cobertura 

para essa forma de invalidez (IPA – INVALIDEZ TOTAL POR ACIDENTE) é 

no valor de R$37.175,00(...).” Sic pág. 10 de 11 id. 5781660 Este 

processo. “(...) perfeitamente cabível a cobrança da integralidade da 

indenização prevista para a cláusula INVALIDEZ PERMANENTE POR 

ACIDENTE, já que o fato gerador da lesão que deixou o autor 

definitivamente inválido para o serviço do Exército ocorreu durante o 

período de vigência do seguro, (...)”. Sic pág. 4 da inicial. “(...) seja 

condenada a requerida a pagar ao requerente o valor TOTAL da 

indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, 

cujo valor estimado é de R$ 136.342,58 (cento e trinta e seis mil trezentos 

e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), importância esta que 

deverá sofrer atualização monetária desde a contratação do seguro com 

a incidência de juros moratórios a que tem direito; (...)” sic pág. 12 da 

inicial. Outrossim, infere-se da sentença proferida na ação movida perante 

a 15ª Vara Cível, o reconhecimento do instituto da prescrição, conforme 

trecho que abaixo transcrevo. “(...) A prova documental dos autos revela 

que o autor teve conhecimento de sua incapacidade em 13 de fevereiro de 

2004, sendo que em 15 de abril de 2004 tomou ciência da recusa da 

Seguradora em realizar o pagamento da indenização, ocasião em que o 

prazo prescricional retomou seu curso. O cômputo do prazo prescricional 

findou-se em 13 de fevereiro de 2005, mas a presente ação só foi 

ajuizada em 13 de novembro de 2006. (...)” id 5781665. A referida 

sentença de improcedência foi mantida pelo e. Tribunal de Justiça, 

conforme segue: “(...) o recorrente tomou conhecimento da sua 

incapacidade laboral em 13 de fevereiro de 2004, e embora não haja 

qualquer informação sobre a data do pedido administrativo formulado pelo 

recorrente, é possível verificar, tranquilamente que este foi feito, 

especialmente porque houve a resposta da seguradora, a qual o 

recorrente teve ciência sobre o seu indeferimento em 15 de abril de 2004 

(fls. 59), vindo a interpor a presente ação apenas em 13 de novembro de 

2006. Portanto, considerando a suspensão do prazo pela interposição do 

pedido administrativos e seu restabelecimento com a ciência da recusa da 

recorrida, observa-se que a ação foi interposta muito além do prazo anual 

pela legislação em vigor. Com isso, é possível afirmar que, 

lamentavelmente, a pretensão do autor se encontra prescrita, devendo ser 

mantida a decisão recorrida, uma vez que proferida em harmonia com 

ordenamento jurídico. (...)” id. 5781668. A coisa julgada é garantia 

Constitucional (art. 5º, XXXVI) e visa assegurar a segurança jurídica e a 

paz social, uma vez que seu principal efeito é impedir a propositura de 

nova ação que tenha como objeto pedido já decidido em sentença 

transitada em julgado, nos termos dos artigos 502, 505 e 337, VII, §§ 2º e 

4º, todos do CPC. Inclusive, de acordo com o estabelecido no inciso V, do 

art. 485, daquele mesmo Diploma Legal, o seu reconhecimento pode ser 

feito até mesmo de ofício pelo Magistrado. Ainda, reza o art. 508, do 

referido Codex, que: “transitada em julgado a decisão de mérito, 

considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas 

que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do 

pedido”. Em suma, a sobredita norma é clara ao dispor que é vedado às 

partes trazerem elementos que poderiam ser utilizados em demanda 

judicial anterior e que já contou com o pronunciamento definitivo do Poder 

Judiciário. Desta feita, versa a lei, de modo expresso, sobre a EFICÁCIA 

PRECLUSIVA da COISA JULGADA. Nesse passo, vale ressaltar que a 

causa de pedir daqueles autos e a do presente processo são idênticas. 

Dessa forma, incabível a propositura desta nova ação com a mesma 

causa de pedir, para reverter julgamento de mérito acobertado pela 

autoridade da coisa julgada material, razão pela qual não há como permitir 

a continuidade do presente feito. Nesse sentido: “EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA. 

SÚMULA N. 7/STJ. I - Verifica-se que o Tribunal a quo, com base na 

análise do conjunto fático-probatório, entendeu que houve ofensa à coisa 

julgada, porquanto a pretensão do autor na presente lide é a mesma 

formulada no processo anteriormente julgado. II - Assim sendo, trata-se de 

repetição de pedido já apreciado, em caráter definitivo, pelo Poder 

Judiciário, deduzido novamente pela mesma parte, contra o mesmo réu. É 

o quanto basta para que se configure a tríplice identidade. III - Nos moldes 

do art. 301 do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada sempre 

que se reproduz uma ação idêntica à outra anteriormente ajuizada, que já 

foi decidida por sentença da qual não caiba mais recurso. IV - Conforme a 

jurisprudência dessa e. Corte, a análise da ocorrência da coisa julgada 

importa reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso 

especial, ante o teor da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 

517.605/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

7/8/2014, DJe 9/10/2014 e AgInt no AREsp 669.473/RS, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017. V - 

Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1115126/SC, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 

28/09/2018). (GRIFEI) Assim, constada a propositura de ação com 

identidade de partes, pedido e causa de pedir, cuja pretensão já tenha 

sido acobertada pela coisa julgada material, o destino desta segunda ação 

é a extinção do processo sem julgamento do mérito, pois que a lide já foi 

julgada, nada mais havendo para as partes discutirem em juízo. ANTE AO 

EXPOSTO, nos termos do inciso V, do art. 485, do Código de Processo 

Civil, ACOLHO a preliminar de coisa julgada, suscitada em sede de 

contestação, e JULGO EXTINTO o presente feito SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas (feito sob o manto da justiça gratuita) e, honorários 

que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos art. 85, § 8ºdo CPC, 

pelo Requerente, no caso, suspensa a cobrança em virtude da gratuidade. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente com as cautelas de 

praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002769-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN ALMEIDA LAZZARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002769-57.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação a parte autora para ciência da Audiência 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/04/2020 Hora: 14:06 a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009623-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009623-04.2019.8.11.0041 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 manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012495-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DELOJO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - MT2552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO SAVEIRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012495-89.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 
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da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031288-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICEIA DE MELO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031288-13.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043997-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043997-46.2019.8.11.0041 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, 20 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050938-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SAYURI MATSUBARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVAL LUIZ ESPERA OAB - MT23425/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1050938-12.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 29/06/2020 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, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002830-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JANDERSON CAVALCANTE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002830-15.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação a parte autora para ciência da Audiência 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/04/2020 Hora: 12:30 a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004806-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MOURA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004806-57.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação a parte autora para ciência da Audiência 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/04/2020 Hora: 13:02 a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000725-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KLEBSON VIEIRA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. 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 
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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, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004026-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LA PROVENCE VIE DECORACOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004026-25.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Ao 

atenderem à intimação para especificação de provas, ambas as partes 

juntaram documentos. Assim, intimem-se as partes para que se 

manifestem sobre os documentos juntados, em dez dias. Em seguida, 

concluso para decisão de organização e saneamento. Cuiabá/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019316-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELLE LEAL RIBEIRO ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CHENINI RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA VANESSA POLON OAB - MT19663-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1019316-12.2019.8.11.0041 DESPACHO Considerando que 

a autora apresentou outras provas ao impugnar a contestação e com 

petição de ID 26986081 juntou um inquérito, intime-se o réu para ciência e 

manifestação, em cinco dias. Visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da colaboração 

instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024754-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AYR SPINOLA COSTA FILHO OAB - MT24353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REU)

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024754-19.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Processo 

em que já me declarei suspeita. Encaminhem-se os autos ao meu 

substituto legal. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006026-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DA SILVA PINTO (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO PREZA DA COSTA (EXECUTADO)

MARIA ELZA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

ROBERVAL ALVES RODRIGUES (EXECUTADO)

YASMIM CRISTINNE PINTO DA COSTA (EXECUTADO)

PATRIK OLIVEIRA JOSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006026-90.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006654-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VICTOR DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006654-79.2020.8.11.0041 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 às 08:45 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068321/2/2020 Página 136 de 231



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 Assinado eletronicamente

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058602-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNE VERISSIMO DO CANTO MORAIS (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058602-94.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014446-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014446-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO DIAS DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos e etc. A decisão constante no ID 24713942 não 

pertence à este processo, razão pela qual determino a sua exclusão. Este 

processo foi sentenciado (ID 15996556) e a decisão proferida no recurso 

de Embargos de Declaração (ID.16130404) não foi publicado no DJe, 

razão pela qual acolho o pedido de chamamento do feito à ordem, 

constante do ID 20110234 Dessa forma, com fundamento no art. 283 do 

CPC, determino a anulação de todos os atos praticados após a decisão 

dos Embargos de Declaração, e ainda, seja realizada a devida intimação 

das parte acerca da decisão proferida (ID.16735284). Expeça-se o 

necessário. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014446-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014446-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO DIAS DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos e etc. A decisão constante no ID 24713942 não 

pertence à este processo, razão pela qual determino a sua exclusão. Este 

processo foi sentenciado (ID 15996556) e a decisão proferida no recurso 

de Embargos de Declaração (ID.16130404) não foi publicado no DJe, 

razão pela qual acolho o pedido de chamamento do feito à ordem, 

constante do ID 20110234 Dessa forma, com fundamento no art. 283 do 

CPC, determino a anulação de todos os atos praticados após a decisão 

dos Embargos de Declaração, e ainda, seja realizada a devida intimação 

das parte acerca da decisão proferida (ID.16735284). Expeça-se o 

necessário. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004362-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004362-24.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 08/06/2020 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 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. 

Assinado eletronicamente

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007111-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAIR TEREZINHA HEBERLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007111-14.2020.8.11.0041 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, 20 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007168-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ANACLETO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS (REU)

ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007168-32.2020.8.11.0041 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, extrato de movimentação bancária dos últimos 90 (noventa) dias 

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, 20 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007528-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO(A))

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ROBERTO GERMANO (REU)

BRUNA ANTUNES GONCALVES GERMANO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007528-64.2020.8.11.0041 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, extrato de movimentação bancária dos últimos 90 (noventa) dias 

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, 20 de fevereiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949034 Nr: 59686-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON NEDI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, CASA RIO COMERCIO DE 

MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825 MT, HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - 

OAB:67.287/OAB-PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar se o pagamento realizado à p. 

285/285, satisfaz a obrigação, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 774413 Nr: 27611-02.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET M.E., REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO, ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c indenização por perdas e 

danos e reintegração de posse de equipamentos com pedido de tutela 

antecipada movida por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A em desfavor de 

Posto Águia Comércio de Combustíveis Ltda, Maria Ester Espindola 

Cechet-ME, Reinaldo Camargo do Nascimento e Adnaura Leandro Daltro 

Machado, objetivando a rescisão do Contrato de Cessão de Marcas, 

Fornecimento de Produtos e outro pactos com o revendedor, condenando 

os réus ao pagamento de multas, indenizações, além das despesas de 

retirada e transporte dos bens e reintegração de posse dos bens cedidos 

em comodato.

A inicial veio acompanhada instruída com documentos de p. 21/96.

Concessão da tutela antecipada, determinando a restituição dos bens 

cedidos em comodato (p. 98/99).

Citados pessoalmente, fora decretada a revelia dos réus Reinaldo 

Camargo Nascimento e Adnaura Camargo, nos termos do art. 344, CPC 

(p.178).

 Citados por edital, os réus, Posto Águia Comércio Ltda e Maria Ester 

Espindola quedaram-se inertes, lhes sendo nomeado Curador Especial, 

que ofertou contestação à p. 181/182 que por negativa geral requereu a 

total improcedência da ação.

Impugnação à contestação p. 184/187.

Instados para especificação de provas (p.188), a parte autora entende 

que os fatos alegados encontram-se comprovados nos documentos que 

acompanham a inicial (p.189). O réu, Reinaldo Camargo Nascimento pugna 

pela produção de prova pericial (p.189).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os réus Posto Águia e 

Comércio e Maria Ester Espindola não manifestaram quanto ao despacho 

de p. 188. Desse modo, determino que proceda com a intimação da 

Defensoria Pública para que manifeste quanto ao desejo de produção de 

provas que entendam necessária a instrução do feito, a fim de evitar 

futura arguição de nulidade processual.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1110047 Nr: 14673-33.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLEI RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELE ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos.

A autora é assistida pela Defensoria Pública e não pelos advogados 

Licínio Vieira de Almeida Júnior e Lila Ananda Esteves Medina, razão pela 

qual defiro o desentranhamento dos documentos de p. 82/83, como 

requerido à p. 85.

 Exclua os referidos advogados do sistema e da capa dos autos.

Diga a Defensoria Pública se persiste interesse na extinção constante à p. 

81, eis que não está devidamente assinada.

 Quanto à impugnação de p. 264/271, diga a empresa de pericia, em 10 

(dez) dias.

 Ressalto que as intimações à Defensoria Pública devem ser realizadas 

pessoalmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 356315 Nr: 26703-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALSON DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA UCHOA - 

OAB:183.85/O, ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - OAB:18213, FELIPE 

DE MIRANDA SILVA - OAB:13.667/MT, FLÁVIO JOSÉ PEREIRA NETO - 

OAB:11.780, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

JOSE JOAO VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT, ROSILENE 

MARCELO - OAB:8.886/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:15558/E, 

VENÍCIUS Y. HARIMA - OAB:10.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:OABMT7931

 SENTENÇA

Trata-se de ação monitória proposta por CONCREMAX CONCRETO 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA em desfavor de VALSON DE SOUZA 

NEVES, já qualificados nos autos.

As partes transigiram extrajudicialmente, sendo apresentado o termo de 

acordo aos autos, pugnando por sua homologação (p.130/131-v).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

As partes informaram que entabularam acordo extrajudicial, colacionando 

nos autos para homologação.

Assim, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO O ACORDO PARA 

QUE SURTA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC.

Custas e honorários na forma pactuada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124549 Nr: 20692-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DO CARMO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - 

OAB:17703

 Vistos.

 Defiro o pedido de p. 305 e designo o dia 18/03/2020 às 14:00 horas para 

a audiência de instrução, com a finalidade da oitiva da testemunha José 

Augusto da Silva Neto.

 Intime-se a testemunha no endereço fornecido pela autora (p. 305).

 Intimem-se todos pelo DJE, devendo a Defensoria Pública ser intimada 

pessoalmente.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945261 Nr: 57549-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:19.142

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819663 Nr: 25936-67.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO 

- OAB:199085/SP

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos à 1ª instância, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736229 Nr: 32636-30.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL COSTA SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÕES, 

ESPOLIO DE WALTER RABELLO MACHADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA - 

OAB:13031/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, ROBERTO 

MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos à 1ª instância, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083081 Nr: 3003-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242289/SP, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO 

- OAB:199085/SP
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 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para dar prosseguimento no feitro, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351952 Nr: 22321-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ VILANOVA BARRETO, FATIMA DOS 

SANTOS MARQUES, ANTONIO LUIZ VILANOVA BARRETO, MÔNICA 

SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA, TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO OSVALDO VILANOVA 

- OAB:4299/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:30.752/PR, PAULO 

SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA 

- OAB:4914, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Intimo os Exequentes para comparecer à Secretaria e retirar a Certidão de 

Crédito solicitada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378550 Nr: 14679-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCELENE MARIA DOS SANTOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LEONARDO SÜLZER PARADA - OAB:OAB/MT 11.846/B, 

LUIS GONÇALO DA SILVA - OAB:4.265/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA 

- OAB:4265/MT, Marcelo Pereira de Carvalho - OAB:138688/SP, 

THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:13148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA 

FREITAS - OAB:11671-B, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - 

OAB:6983/MT

 Nesta data expedi o alvará n° 588141-2/2020

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1234764 Nr: 16453-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFN, GENDS, SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES, 

JMNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA, WANDERLEY FACHETI TORRES, PAULO RENATO SGOBI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEVANISIO ALVES 

PRESENTINO JUMIOR - OAB:10.953/MT, HAMILTON FERREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT, LUCIMAR A. KARASIAKI - OAB:6448/MT

 Nesta data expedi o alvará n°588133-1/2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169150 Nr: 39763-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA GLORIA PIMENTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MAHON ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GONÇALVES - 

OAB:13659, SERGIO WALDINAH PAGANOTO DE PAIVA - OAB:12.054 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.636/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1052844-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA MEDEIROS DE FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLLAINE CATHUCE DE FIGUEIREDO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA 07 - JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

PROCESSO n. 1052844-37.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 51.187,13 

ESPÉCIE: [Imissão, Imissão na Posse]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO 

DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: JOSELIA MEDEIROS DE FARIA 

Endereço: RUA QUINZE, 188, Qd. 77, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 

78099-075 POLO PASSIVO: Nome: GISLLAINE CATHUCE DE FIGUEIREDO 

Endereço: AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, 07, Qd. 04 (Bairro Osmar 

Cabral), TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-010 FINALIDADE: EFETUAR 

O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR e a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A)

(S) REQUERIDO(A)(S), PARA QUE COMPAREÇA(M) À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA, acompanhado(a)(s) obrigatoriamente de 

advogado, ciente(s) de que, em não havendo autocomposição entre as 

partes, poderá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado a partir da audiência, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora. LIMINAR: 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO a expedição de 

mandado de imissão da autora na posse de imóvel de um terreno no 

loteamento residencial “Francisca Loureiro Borba”, nº 07, Quadra 04, 

situado na Av. Balneário Dr. Meirelles, Bairro Osmar Cabral, Cuiabá –MT, o 

qual está matriculado sob n. 88.754, do Quinto Serviço Notarial e Registral 

da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. 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 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 
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devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004805-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PREVIATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004805-09.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por José Antonio 

Previatto em desfavor do Banco Panamericano, pugnando, em caráter 

liminar a exclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito 

SPC/SERASA. O pedido de liminar não foi concedido, uma vez que a 

negativação do nome do autor ocorreu um ano antes da propositura da 

presente demanda com pedido de urgência (id nº 21615105). Irresignado, 

a parte autora pede cautelar incidental para a exclusão do seu nome do 

cadastros de inadimplentes, ao argumento da ocorrência de fatos novos 

(id nº 29256399). Aduz que é motorista de cargas, e teve a proposta de 

seguro reprova ao argumento que seu nome estava negativado pela dívida 

que se discute nestes autos. Assim, sem o contrato de seguro fica o autor 

desempregado e sem meio de sustentar a sua família. Compulsando os 

autos verifica-se que a decisão de id nº 21615105 indeferiu a tutela de 

urgência por ter sido requerida após o decurso de mais de ano da 

negativação do nome do autor no cadastro de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito. Diante destas explanações, verifica-se não ser 

possível o deferimento do pleito requerido, uma vez que não há nos autos 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor no sentido de 

que a negativação ocorreu no ano de 2018, restando prejudicado o seu 

objeto conforme já bem fundamentado na decisão de nº 21615105. 

Ademais, em que pese a alegação da ocorrência de fatos novos, não 

restam ainda evidenciados o perigo do dano, uma vez que a inclusão do 

nome do autor no cadastro de inadimplentes do SERASA é antiga, ocorrida 

03/03/2018 (id nº 20643830). Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA formulado pela parte autora. Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

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). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004163-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GUEDES NASSARDEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA OAB - MT26211/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004163-02.2020.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por Eliana Guedes Nassarden em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL 

LTDA – UNIC CUIABÁ, todos qualificados. Narra a inicial, em síntese, que a 

autora iniciou curso de medicina junto à ré no primeiro semestre de 2016 e 

que desde o início é beneficiária de 95% do Programa de Financiamento do 

FIES e 5% de Bolsa Estudantil pelo FNDE, totalizando 100% dos encargos 

educacionais. Alega que sem justificativa ou aviso prévio, a ré retirou a 

Bolsa Estudantil – FNDE, vindo a cobrar arbitrariamente valores 

denominados como FIES não aditados ou Serviços educacionais FIES, com 

mensalidades no importe de R$ 3.177,04 (três mil, cento e setenta e sete 

reais e quatro centavos). Assevera que mesmo se as cobranças sejam 

referentes a 5% da bolsa retirada pela ré, este valor resultaria em um 

montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), e não de R$ 3.177,04 (três mil, 

cento e setenta e sete reais e quatro centavos), como vem sendo 

cobrado, ainda que a autora tenha realizado todos os aditamentos, 

inclusive do período 2019/2. Sustenta ser ilegal a cobrança, e que o 

inadimplemento desses valores vem impedindo a autora em realizar a 

rematrícula do semestre 1/2020, uma vez que a ré condicionou o 

pagamento dos valores cobrados ilegalmente a sua liberação. Aduz 

também que a ré não lançou as notas do semestre anterior e consta em 

seu boletim que está reprovada em uma matéria. Assim, requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar à ré que suspenda a 

cobrança referente a “pendências financeiras”, sob pena de multa diária. 

Requer, ainda em caráter liminar, que a ré se abstenha de negativar seu 

nome ou proceda com baixa de qualquer negativação nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como se abstenha de bloquear o sistema de 

ambiente virtual de aprendizagem – AVA e que seja obrigada a efetuar o 

lançamento das notas referentes ao período cursado 2019/2. Pugna pelo o 

deferimento dos benefícios da Justiça gratuita. É o relatório. Decido. O art. 

300 do Código de Processo Civil dispõe: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sobre 

a tutela de urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de 

urgência está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, 

portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o 

processo (agravamento do dano ou a frustração integral da provável 

decisão favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil : artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, 

p.487. Destaquei). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pela 

autora deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. Extrai-se dos autos que a autora é beneficiária do Financiamento 

Estudantil – FIES em 95% da bolsa, desde 11 de março de 2016, como 

demonstra o contrato de financiamento (id nº28717678. A Cláusula Quarta 
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do contrato confirma: “Clausula Quarta – Do Percentual do Financiamento 

– O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 

95,00% (noventa e cinco por cento) dos encargos educacionais , na 

forma estabelecida na Cláusula Segunda”. Consta dos autos ainda que a 

autora é beneficiária com mais 5% de Bolsa Estudantil – FNDE, conforme 

comprova o extrato de financeiro (id nº 28717688 e id nº 27718291), 

procedendo com todos os aditamentos contratuais ( id nº 28717683 e id nº 

28717684). Portanto, em análise sumária do feito verifico a presença dos 

requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, eis que os 

documentos demonstram que a autora contratou o financiamento 

estudantil, assim como procedeu com todos os aditivos semestrais. O 

perigo da demora resta amplamente demonstrado, eis que a continuidade 

da cobrança dos valores poderá impedir a autora em efetuar a rematrícula, 

acesso ao portal do aluno e aditamento do contrato do financiamento 

estudantil, o que pode lhe causar sérios prejuízos, visto que poderá 

incorrer em quebra de contrato. Ainda, com a inadimplência da autora, 

esta corre o risco ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito Ademais, resta evidenciado que a ré deixou 

de lançar notas no portal da autora (id nº 28718304). Com estes 

fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar à ré a imediata 

suspensão da cobrança denominada de “FIES não aditados ou Serviços 

educacionais FIES”. Determino ainda que a ré se abstenha de condicionar 

a rematrícula e o aditamento dos próximos semestres até o final do curso 

ao pagamento dos débitos ora discutidos, bem como se abstenha de 

inserir o nome da autora no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção 

ao crédito. Por fim, determino que a ré proceda com os lançamentos das 

notas referentes às matérias cursadas no período 2019/2. Esta decisão 

deve ser cumprida no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que 

fixo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Por fim, sendo a relação de 

consumo, defiro a inversão do ônus da prova. Designo o dia 08 de junho 

de 2020 (08/06/2020) às 12:30 horas para a audiência de conciliação, que 

será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Concedo à parte autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028488-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIR DA GLORIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028488-75.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c de indenização por dano 

moral ajuizada por Joanir da Glória de Moraes em desfavor de Banco 

BMG/AS, todos qualificados. Narra o autor que teve proposta de crédito 

recusada por um estabelecimento comercial de Cuiabá, em razão do seu 

nome estar negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito 

SERASA/SPC. Aduz que teve conhecimento da negativação, 

recentemente, ao tentar realizar compras a crédito, e que nada deve ao 

banco réu, sendo indevidos tais débitos. Diante disso, requer a concessão 

de medida liminar para determinar que a ré exclua a inscrição de nome dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito Serasa/SPC, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). É o relatório. Decido. A 

pretensão almejada pela parte autora diz respeito à concessão liminar da 

tutela provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um não elide a 

necessidade de demonstração do outro. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE 

URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se 

condiciona à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Considerando que a Agravante possui 

outros apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são 

originários de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a 

possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de urgência.” 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) In casu, 

o autor aduz que não reconhece a dívida que ensejou a inclusão de seu 

nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Analisando os 

autos, observo que embora o autor sustente que não reconhece a dívida 

inserida no cadastro de inadimplentes do SERASA no ano de 2017, 

tomando conhecimento da restrição do seu nome apenas dois anos 

depois, este não faz provas das suas alegações. Ademais, o autor não 

relata tampouco comprova a existência da relação jurídica com o banco 

réu. Logo, nesta análise de cognição sumária falta comprovação de 

elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ademais, as restrições de crédito são antigas, não 

evidenciando o invocado perigo de dano. Não estando presentes os 

requisitos autorizativos da tutela provisória de urgência, o indeferimento 

do pleito liminar é medida que, por ora, se impõe. Posto isto, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Desnecessário o aditamento da 

petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a 

inicial está com argumentação e pedidos completamente apresentados. 

Considerando que o sistema da Central de Conciliação (CEJUSC) não se 

Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 29 de junho de 2020 (29/06/2020) às 08:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038848-40.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON NOVAIS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038848-40.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033996-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENAR GELSON GENRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033996-70.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006838-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER NILTON FERREIRA LIMA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006838-06.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

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: 1022223-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO SERAFIN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022223-62.2016.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

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: 1008530-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA LIMA (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008530-40.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007925-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR BATISTA (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 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

AUTOS Nº 1007925-60.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS 

GERAIS S/A em face da sentença de ID. 24967037, que julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a embargante ao 

pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. A 

sentença também condenou a embargante nas custas, despesas 

processuais e pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 20% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. O embargante 
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opôs os presentes embargos para correção dos honorários advocatícios. 

O embargado CLAUDEIR BATISTA, não apresentou as contrarrazões 

apesar de intimado, certidão id. 27240386. É o relatório. Decido. Conforme 

preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos de 

declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação 

dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos existentes na sentença. 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, 

quanto aos honorários arbitrados verifico que ocorreu um erro material, 

haja vista que ao prolatar a sentença constou equivocadamente 20% 

sobre o valor da causa. Assim, ACOLHO os embargos, face ao erro 

material constante na sentença, que passa a ter a seguinte redação: 

“Custas e despesas processuais pela ré. Condeno-a, ainda, ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC”. O prazo para 

interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos 

termos do art. 1.026 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014574-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT13361-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1014574-12.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES REQUERIDO: 

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Realizado o 

aditamento à inicial, recebo o presente feito pelo procedimento comum. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2017 

às 10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014408-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE CAMARGO BARROS OAB - SP153805-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão CERTIFICO que este CEJUSC da Capital recebeu os autos via PJE, 

n° 1014408-14.2016.8.11.0041, oriundo da NOVA VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ , com a finalidade de agendar sessão de conciliação, a qual foi 

designada para o dia 06 de março de 2020, às 8h30min. Dessa forma, 

solicito as devidas intimações das partes e advogados. O referido é 

verdade e dou fé. MARTA MARIA REZENDE Gestora do CEJUSC da Capital

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014408-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE CAMARGO BARROS OAB - SP153805-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014408-14.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA RÉU: CONSORCIO 

SOBELLTAR-SECOPA Vistos etc. Considerando que a autocomposição é 

premissa fomentada a luz da nova lei processual, diante da possibilidade 

de acordo entre as partes, encaminhem-se os autos à CEJUSC, para 

designação e posterior realização da audiência de conciliação. Após, 

intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores para o 

ato. Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014235-51.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE (EXEQUENTE)

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para efetuar o pagamento dos honorários periciais informados pelo 

perito - ID 2910440, de acordo com determinação judicial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 20 de fevereiro de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor 

(a) / Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037666 Nr: 40403-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO MACIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723-MT, LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 Em decorrência de solicitação da parte exequente, impulsiono os autos 

intimando a parte executada para indicar os autos os dados do processo 

de falência, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757741 Nr: 9942-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MALDONADO DA SILVA, UNICASA 

INDUSTRIA DE MÓVEIS S/A, DELL ANNO, CCP COMERCIO E SERVIÇO 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 Impulsiono os autos intimando a parte que requereu o desarquivamento 

para manifestar, no prazo de 05 dias, sendo que ao final deste prazo os 

autos retornaram ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757741 Nr: 9942-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MALDONADO DA SILVA, UNICASA 

INDUSTRIA DE MÓVEIS S/A, DELL ANNO, CCP COMERCIO E SERVIÇO 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 Impulsiono os autos intimando a parte que requereu o desarquivamento 

para manifestar, no prazo de 05 dias, sendo que ao final deste prazo os 

autos retornaram ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322768 Nr: 24105-91.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CAUBI DINIZ JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC - BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO 

PIMENTA CERQUEIRA - OAB:11769/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 De ordem superior, impulsiono os autos intimando a parte executada para 

apresentar documentação completa sobre a incorporação bancária do 

Banco Bradesco S/A, incorporador do HSBC Bank Brasil AS - Banco 

Múltiplo, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796289 Nr: 2631-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO, para devolução dos autos nº 

2631-54.2013.811.0041, Protocolo 796289, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047041-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA CRISTINA HIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1047041-73.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ISABELLA CRISTINA HIGA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Considerando que foi dado provimento 

ao Agravo de Instrumento nº 1017804-20.2019.8.11.0000 para deferir à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita, recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência proposta por 

ISABELLA CRISTINA HIGA em desfavor de UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando que é beneficiária do 

contrato de prestação de saúde e que realizou procedimento cirúrgico 

bariátrico, e hoje, em razão da perda de 52 Kg, ocasionou o excesso de 

pele em várias partes do corpo, sendo maior na região mamária, necessita 

ser submetida à cirurgia reparadora, conforme requerido pelo médico, mas 

a ré negou a cobertura por entender que se trata de tratamento estético, 

pelo que requer a concessão da tutela de urgência para que a requerida 

libere/custeie a cirurgia reparadora, nos termos da solicitação médica. A 

tutela jurisdicional almejada pela requerente se traduz na concretização do 

direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado 

como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma 

prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito 

ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). Vale ressaltar que o caput do art. 

5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do 

direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este 

último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas 

no § 1° do art. 5° da Carta Política. Noutro turno, a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Da análise dos autos, 

verifica-se que restou demonstrada a existência de relação jurídica entre 

as partes, bem como que a autora foi submetida à cirurgia bariátrica, com 

perda de aproximadamente 52 Kg, evoluindo com flacidez em várias 

partes do corpo, sendo maior em região mamaria, possuindo indicação à 

cirurgia reparadora não estética de mastopexia com inclusão de prótese 

mamária de silicone (ids. IDs. 25144865 e 25144885), visando reparar os 

danos causados pelo primeiro tratamento, o que evidencia a probabilidade 

do direito invocado. A cirurgia pretendida pela autora, qual seja, a cirurgia 

de mastopexia com implantes mamários é considerada como continuidade 

do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que faz cirurgia bariátrica. 

Sobre o assunto, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE 

OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. 

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO 

MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO 

TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE 

CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de 

Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo 

sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da 

seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de 

saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao 

referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em 

exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado 

pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de 

cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do 

tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. 

"As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental 
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abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no 

tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a 

ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, 

inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrenteno sentido de 

que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, 

ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de 

tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno 

restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, 

doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob 

pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato" (REsp 

1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 

16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015)” Destaquei. No mesmo sentido já 

decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – 

CIRURGIA DE MASTOPEXIA COM IMPLANTES MAMÁRIOS – 

PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO 

DAQUELE QUE REALIZA A REDUÇÃO DE ESTÔMAGO - TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL – DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO. 1. A 

cirurgia pretendida pela agravante, qual seja, cirurgia de mastopexia com 

implantes mamários, é considerada como continuidade do tratamento da 

pessoa que faz cirurgia de redução de estômago. 2. O procedimento é 

absolutamente necessário para manter a integridade física e psíquica da 

agravante. (N.U 0054059-96.2016.8.11.0000, , SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, 

Publicado no DJE 17/06/2016) Destaquei. Nesse passo, é evidente que, 

deixar de dar continuidade ao tratamento iniciado pela autora, causa-lhe 

perigo de dano à sua saúde, ainda que mental, pelo que, entendo que o 

caso é de urgência. Diante do exposto, com amparo no artigos 300, do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para 

determinar a requerida a LIBERAR/CUSTEAR a cirurgia de mastopexia da 

autora, conforme indicação médica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa. No mais, nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 09/06/2020 às 12h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000770-44.1987.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONICA PAULISTA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA OAB - MT3221-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE OAB - MT8321-B (ADVOGADO(A))

MARCOS AFONSO BORGES OAB - GO1129-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO BUONADUCE BORGES OAB - GO10114-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que até a presente ocasião não consta nos autos o comprovante 

de recebimento do ofício outrora expedido. Assim, nos termos do artigo 

203 § 4º procedo a intimação do AUTOR para, querendo, realizar o 

protocolo do ofício já assinado digitalmente constante no id.28477987 na 

instituição destinatária, comprovando o feito nestes autos, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022066-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE FABRIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida para, no prazo de 5 

dias, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037696-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR CARLOS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA MATOS DOS SANTOS ARAUJO DE JESUS OAB - MT10702/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO RODRIGUES LOPES OAB - SP373162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033181-73.2017.8.11.0041

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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14011725, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 54.690,75. Designo o dia 08/10/2018, às 

08h00min 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). Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033181-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033215-48.2017.8.11.0041

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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14011430, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 53.032,56. Designo o dia 02/10/2018, às 

12h00min 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). Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033215-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007977-27.2017.8.11.0041

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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007977-27.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Designo o dia 28/11/2017, às 

10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 03 de outubro de 2017. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007977-27.2017.8.11.0041

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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 0014567-86.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARIA YONEZAWA MALHEIROS (AUTOR(A))

CARMELITA DA SILVA YONEZAWA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA OAB - MT4945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (REU)

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (REU)

MARIELLA SANTOS RIBEIRO (REU)

ESPOLIO DE FILOGONIO TODORO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, ante o teor dos despachos de fls. 

877 e 891 (ID. 27169278 e 27169280, respectivamente), bem como 

considerando a petição de fls. 957/958 (ID. 27169502), procedo à 

INTIMAÇÃO da requerida Maria do Carmo Santos Ribeiro para apresentar 

Instrumento de Procuração, bem como Termo de Nomeação do 

Inventariante para representar o Espólio de Filogônio Teodoro Ribeiro, no 
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prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 0019415-82.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARIA YONEZAWA MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLA SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

ESPOLIO DE FILOGONIO TODORO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO OAB - MT9906-O (ADVOGADO(A))

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, em razão da devolução do AR com o 

motivo "desconhecido" (ID. 27130913, fl. 1249) referente à carta de 

citação da requerida IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME, procedo à 

intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos 

a(s) guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, e/ou apresentar novo endereço para citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024492-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RAFAEL DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

JUCINEIA MARIA MESSIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012402-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERIKA FRANCA DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANIA TEOFILO DO REGO OAB - PE17012 (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740-O 

(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))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). 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”. (Negritei). 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. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012402-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERIKA FRANCA DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANIA TEOFILO DO REGO OAB - PE17012 (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740-O 

(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))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042992-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI ZUCHINI D ANUNCIACAO (AUTOR(A))
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ELIEGE CRISTIANE WEIRICH (AUTOR(A))

ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEGE CRISTIANE WEIRICH OAB - 622.017.941-20 (REPRESENTANTE)

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

VANDERLI ZUCHINI D ANUNCIACAO OAB - 070.782.898-89 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D ANUNCIACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT6595-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 embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1033501-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ RIBEIRO (AUTOR(A))

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO APARECIDO MOYA DE OLIVEIRA (REU)

ROSICLEIA MOYA DE QUEIROZ (REU)

MARCELO PITTER COSTA MOREIRA (REU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014694-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA SEVERINA DA SILVA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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: 0034093-97.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR APARECIDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES OAB - MT20584-O 

(ADVOGADO(A))

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUIOMAR ALVES MARTINS OAB - MT12316-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão elaborada pelo(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0025337-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIA APARECIDA BUENO FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO OAB - GO13637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SPADONI NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar as partes para, 

no prazo de 5 dias, se manifestarem quanto ao conteúdo da carta 

precatória devolvida e encartada (ID 29445311).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0025337-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIA APARECIDA BUENO FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO OAB - GO13637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SPADONI NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT e da decisão de ID 26805660 (fls. 113/114), ante 

a apresentação do laudo pericial por meio carta precatória devolvida, 

impulsiono o feito a fim de intimar as partes para, no prazo de 15 dias, se 

manifestarem.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034586-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA LAURA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O 

(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))

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031-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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037739-81.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA CAMPOS DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

NEVES NETO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

H. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT13256-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA COMPARATO CASTILHO OAB - RJ160659-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA OAB - RJ109367-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES OAB - RJ162092-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0037739-81.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: 

H. D. S. S., NEVES NETO DOS SANTOS, REGINA LUCIA CAMPOS DA 

SILVA SANTOS EXECUTADO: EXPRESSO RUBI LTDA, HDI SEGUROS S.A. 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença (ID 28052296), assim, 

procedam-se as alterações necessárias. Intime-se o executado, por seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007166-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FERNANDES MOTTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007166-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIANE FERNANDES MOTTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como declaração de imposto de renda etc., que apresentem a sua 

renda atual, ou proceder o recolhimento das custas iniciais de distribuição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007440-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU BREVES PAULINO (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007440-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISEU BREVES PAULINO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Visto. Intime-se a parte autora para esclarecer o motivo pelo qual a 

procuração consta assinada a rogo, dado que conforme os documentos 

acostados o autor é alfabetizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007438-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RODRIGUES MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007438-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRO RODRIGUES MACIEL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS completa, holerite, declaração de imposto de 

renda etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Na oportunidade, deverá 

apresentar boletim de ocorrência, para melhor deslinde do feito. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007567-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE APARECIDA PITA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007567-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARLENE APARECIDA PITA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Considerando que os documentos 

de ID 29463196 e ID 29463198 não comprovam a negativa ou recebimento 

da requerida, intime-se a parte autora para que apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007512-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES SIQUEIRA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007512-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO ALVES SIQUEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim 

de apresentar documentos atuais que comprovem fazer jus ao benefício 

da justiça gratuita, como declaração de imposto de renda etc., ou recolher 

as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006984-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007615-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0012389-77.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA OLIVEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARTA SAFANELLI (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 1.210 da CNGC/MT, procedo a INTIMAÇÃO do autor, na 

pessoa do seu advogado, para que, no prazo de 05 dias, proceda de 

forma a retirar/preparar a carta precatória expedida id. 29493362 

instruindo-a, a fim de diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias. 

Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo Deprecado, deverá, no 

mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes autos eletrônicos

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000472-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE MAHIK RAMOS DA CONCEICAO PAIVA (REQUERENTE)

JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

KELLY LORRAYNE RAMOS BARBOSA (REQUERENTE)

LEONARDO CAMPOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA EGASHIRA GUERREIRO OAB - PR36632 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo as emendas de Id. 11661146, 13109790 e 13113154002, 

assim, proceda-se a inclusão no polo ativo de LEONARDO CAMPOS 

BARBOSA, KELLY LORRAYNE RAMOS BARBOSA e FILIPE MAHIK 

RAMOS DA CONCEIÇÃO PAIVA. Proceda-se ainda a alteração do valor da 

causa para R$ 144.141,00. Designo o dia 14/08/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). 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. Cuiabá, 19 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000472-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE MAHIK RAMOS DA CONCEICAO PAIVA (REQUERENTE)
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JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

KELLY LORRAYNE RAMOS BARBOSA (REQUERENTE)

LEONARDO CAMPOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA EGASHIRA GUERREIRO OAB - PR36632 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084544 Nr: 3641-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRATE FLORIPA COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA ., LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA, ORIENTE COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Núcia de Marchi - 

OAB:15.444 OAB/MT, CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA - OAB:33.103/SC, 

LEANDRO SODRÉ STEIL - OAB:27.148/SC, Lucia Helena Santana 

d'angelo Mazará - OAB:SP 139.046, MÍLARD ZHAF ALVES LEHMKUHL 

- OAB:18.190/SC

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102457 Nr: 11515-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SANTOS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126635 Nr: 21565-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA HELENA DA COSTA BISPO LOPES ME, 

SANDRA HELENA DA COSTA BISPO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLY CARVALHO JUNIOR - 

OAB:6.132/B, MARCIO J. N. MARCELO - OAB:14.599 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040729 Nr: 41942-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO DA PENHA COENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE ARENHARDT DE 

MORAES - OAB:22563/O, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059027 Nr: 50518-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICILDA BRANDÃO DE ASSUMPÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11184/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059380 Nr: 50717-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRA ANGELINA FRANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326619 Nr: 26210-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WORKER PLANEJAMENTO NEGÓCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMUNIDADE EVANGELHO DA PAZ - CEPAZ, 

RUTH ALVES DA SILVA, DENILSON TEIXEIRA DA SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702-0/MT, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 
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para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396250 Nr: 31387-15.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOCK CAVALCANTI, ADRIANA VANDONI, 

ADEMAR ADAMS, VILSON NERY, ANTONIO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12548-MT, JESUINO DE FARIAS - OAB:12068/MT, VALBER DA 

SILVA MELO - OAB:8.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:, ENOCK CAVALCANTE DA SILVA - OAB 6091 - 

OAB:6.091/MT, FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12945/MT, 

MARCIO J N MARCELO - OAB:14.599-A, SAMIRA PEREIRA MARTINS - 

OAB:10.029/MT, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910751 Nr: 37376-26.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SEVERINO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915237 Nr: 40356-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA GRUPO IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821978 Nr: 28163-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHAYANE LUIZI PALAVRO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISDEMA DE CERQUEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SCHNEIDER - OAB:15.354, 

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - OAB:8.510/MT, RONY DE 

ABREU MUNHOZ - OAB:11.972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827509 Nr: 33382-24.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS LUAN CORREA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING 

CENTER, TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - 

OAB:91.263/MG, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, 

MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63.240, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 759542 Nr: 11853-80.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON SIDINEI MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO ENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES GOMES 

- OAB:13473/ B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO KARA JOSE - 

OAB:12956, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Código 759542

Vistos.

Indefiro o pedido de fl.86, vez que não foi matéria discutida nos autos, 

devendo o requerido buscar seu direito por vias próprias.

 No mais, nada sendo requerido arquive-se os autos com as anotações 

necessárias.

 Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076680 Nr: 58380-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO FIRENZE, ALTERNATIVA 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, WANNYA TEREZINHA DE 

SOUZA COELHO, RODRIGO ARRUDA BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA MOEMA DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO, 

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO, GUILHERME DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO, EMMANUEL DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:15.420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - 

OAB:18.145A/MT, GUILHERME ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11099

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020190 Nr: 32025-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULA DO ESPIRITO SANTO SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVER KLEIM, VERA LUCIA SELSINA DE 

OLIVEIRA, BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/MT, LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - 

OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B/MT, ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:19.575/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A, 

NAIME MÁRCIO MARTINS MORAIS - OAB:3.847/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153401 Nr: 33221-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ ABEL JUNIOR, LUCIANA RANZANI ABEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA 

GALVÃO DE OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:OAB/MT 6.487

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088183 Nr: 5299-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VALÉRIO CIAMPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - 

OAB:17.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MS, ANDRÉA GOLEGÃ ABDO - 

OAB:9596, Carla Beatriz Rieffe Franco - OAB:15890

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 358375 Nr: 28692-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON RODRIGUES DOMINGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO 

FIGUEIREDO DE ARRUDA - OAB:9423 MT, FLAVIO LUIS FIGUEIREDO DE 

ARRUDA - OAB:12814, HUMBERTO MARQUES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4678

 Código 358375

Vistos.

Verifica-se que a petição de fls. 191/192 (protocolo n.º 754042/2019), 

trata-se de cópia da manifestação que fls. 188/189 (protocolo n.º 

7540422019), que já foi objeto de analise através da sentença de fl. 190.

Assim, expeça-se alvará como já determinando à fl. 190, em favor de Ítalo 

Gustavo de Almeida Leite.

Após, arquive-se os autos com as com as anotações necessárias.

 Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367664 Nr: 5749-77.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAN SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9.053/MT, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388973 Nr: 24530-50.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA., ESPOLIO DE 

UEZE ELIAS ZAHRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA, 

GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA, JOÃO DORILEO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024492-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RAFAEL DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

JUCINEIA MARIA MESSIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________ CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Cuiabá/MT: 31 de agosto de 2017. Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) 

de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro. PJe - Processo Judicial 

Eletrônico. Dados do Processo: Processo: 1024492-40.2017.8.11.0041; 

Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Valor da Causa: 

R$ 30.635,50. AUTOR: IGOR RAFAEL DA SILVA PEREIRA, JUCINEIA 

MARIA MESSIAS RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO 

LTDA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: CONCREMAX CONCRETO 

ENG E SANEAMENTO LTDA Endereço: AVENIDA BEIRA RIO, nº 180, bairro 

NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78.028-420. Senhor(a): RÉU: 

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA. A presente carta, 

referente ao feito acima identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para responder, 
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caso queira, a ação, bem como a INTIMAÇÃO para que compareça à 

audiência designada no despacho abaixo. Despacho/Decisão: "Vistos. 

Designo o dia 10/10/2017, às 11h00min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 

manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). 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”. (Negritei). 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." (Assinado eletronicamente por: SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO). ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para 

RESPONDER a ação é de quinze (15) dias, contados da data da audiência 

de conciliação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver auto composição; Do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer (art. 335, I e II, do CPC) b) 

Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte 

requerida como verdadeiros os fatos alegados na peça vestibular (art. 

344, do CPC). c) As partes deverão comparecer acompanhadas de 

advogado. A ausência injustificada da parte caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito a multa (art. 334, § 8º do CPC), a presença 

pessoal da parte fica dispensada se constituir representante com poderes 

específicos para negociar e transigir (art. 334, § 10º do CPC). 

Atenciosamente, Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) 

Aut. Provimento. 56/2007-CGJ SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ - TELEFONE: (65) 3648-6375.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012741-35.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA BATISTA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LEVENTI ALEIXES KERSTING ROQUE OAB - MT24757-O 

(ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES OAB - MT4683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0012741-35.2001.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ODILZA BATISTA DE QUEIROZ EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por 

Banco Bradesco S/A, com o objetivo de anular a decisão de ID 27106384, 

alegando não haver intempestividade em sua impugnação ao cumprimento 

de sentença. O embargado apresentou contrarrazões ao recurso através 

do ID 29133232. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração 

interposto não vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o 

objetivo do embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez 

que a decisão consta devidamente fundamentada quanto aos pontos 

suscitados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificá-la. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES 

INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os 

embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, 

contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, 

nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não 

servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos 

da decisão, sendo essa a pretensão dos embargantes, o que ultrapassa 

os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso 

próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência dos vícios 

apontados pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 07239587220188070001 DF, 

Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª 

Turma Cível, Data de Publicação: 13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS 

DO ART. 1.022 DO CPC – OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO 

SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO 

EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS 

REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando 

integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição 

os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese 

recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão 

colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, 

que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a 

modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em 

raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.” (N.U 

0003112-63.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) Com essas considerações, 

REJEITO os embargos de declaração de ID 27106385, mantendo na íntegra 

a decisão prolatada. Assim, dê-se prosseguimento ao feito, dando 

cumprimento ao disposto na decisão de ID 27106384. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038656-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANO RAMOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038656-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESTEFANO RAMOS REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, aduzindo omissão na decisão 

retro, vez que não apresentou fundamentos para inversão do ônus 

probatório, de modo a recair sobre esta o pagamento integral dos 

honorários periciais. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração 

interposto não vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o 

objetivo do embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez 

que a referida decisão esta devidamente fundamentada, explicitando a 

distribuição do ônus probatório, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar 

eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declarações de ID 20176031, mantendo na íntegra a decisão de ID 

19944989. Dando prosseguimento, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004510-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIANA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004510-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

TAIANA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: TELEVISAO 

RONDON LTDA Visto. Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de 

efeitos modificativos opostos por TELEVISÃO RONDON LTDA, aduzindo 

que há omissão e contradição na sentença de ID 22285989, vez que 

atribuiu na fundamentação e dispositivo valores distintos a titulo de danos 

morais, condenou a requerida as custas processuais e honorários 

advocatícios tendo reconhecido que a autora decaiu em parte mínima do 

pedido, não analisou o pedido de litigância de má-fé requerido, assim como 

apresentou obscuridade na fundamentação que indeferiu a impugnação 

da justiça gratuita. A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, 

através do ID 23005181. É o relatório. Decido. O art. 1022 do Código de 

Processo Civil estabelece os casos em que cabem Embargos de 

Declaração, quais sejam: ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir 

erro material existente na decisão em sentido amplo. Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se a existência do erro material 

apontado quanto ao valor atribuído a título de danos morais, vez que no 

dispositivo constou um valor e na fundamentação valor diverso, pelo que 

se faz necessária a correção, a fim de constar na fundamentação o valor 

de R$10.000,00 disposto no dispositivo. Já quanto à alegação de ausência 

de análise do pedido de condenação da autora em litigância de má-fé, 

verifico a omissão apontada, contudo indefiro este pedido por falta de 

comprovação que a embargada tenha praticado qualquer conduta ilícita. 

Quanto aos demais pontos levantados, verifica-se que o objetivo do 

embargante é unicamente rediscutir matéria já apreciada, vez que 

devidamente fundamentado o motivo pelo qual houve o indeferimento da 

impugnação a justiça gratuita concedida a autora, assim como que a 

condenação da ré nas despesas e honorários advocatícios se deu em 

razão da autora ter decaído da parte mínima de seu pedido, conforme 

determina o artigo 86, §único do CPC, não se prestando as alegações da 

embargante para modificar sentença. Ante o exposto, acolho em parte os 

embargos de declaração de ID 22682608, apenas para analisar o pedido 

de litigância de má-fé e corrigir o valor a título de danos morais disposto na 

fundamentação, conforme acima dirimido. No mais permanece a sentença 

tal como lançada. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004832-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO OAB - RJ169590-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENI OLIVEIRA SANTOS (REU)

NUBIA MARIA DA SILVA (REU)

VICTORIA JANINE DE OLIVEIRA SOUZA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1004832-55.2020 Visto. Reginaldo José Rodrigues ajuíza a presente 

Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c.c. Cobrança de Aluguéis e 

Encargos em desfavor de Victoria Janine de Oliveira Souza, Nubia Maria 

da Silva e Aleni Oliveira Santos ao argumento de que firmou Contrato de 

Locação de Imóvel com os requeridos, entretanto eles estão inadimplente 

com o pagamento dos aluguéis desde novembro de 2018 e encargos, 

deixando, assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final 

pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a 

desocupação do imóvel. É permitida a concessão da tutela de urgência 

nas Ações de Despejo, entretanto, os requisitos previstos no artigo 59 da 

Lei de Locações devem coexistir com pressupostos legais impostos pelo 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

propósito, colaciono caso semelhante, com a norma anterior: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA- LIMINAR - 
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POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA COM BASE NO ART.273, 

DO CPC - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS - 

RECURSO PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. A controvérsia posta nos 

autos não se amolda às hipóteses de concessão liminar de despejo, 

previstas no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, conquanto não 

seja possível o deferimento da medida com base na Lei do Inquilinato, nada 

obsta que a questão seja apreciada com fundamento no art. 273, do CPC. 

Nos termos do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar total ou 

parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova inequívoca 

dos fatos, se convença da verossimilhança das alegações da agravada, 

estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação” 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, Relator(a): 

Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). Negritei. 

“AGRAVO DE INTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ACESSÓRIOS - IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - LIMINAR DE DESPEJO - 

INDEFERIMENTO - ART. 59, §1º, DA LEI N.º 8.245/94 - CONTRATO DE 

LOCAÇÃO COM GARANTIA - Para que seja concedida a liminar de 

despejo nas ações que têm por fundamento a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação, é imprescindível que o contrato não 

possua qualquer das garantias previstas no art. 37 dessa lei, e, lado 

outro, deverá ser prestada a caução no valor equivalente a três meses de 

aluguel, pelo locador. Devido à existência de uma das garantias previstas 

no citado art. 37 da Lei das Locações, não é possível a concessão da 

liminar de despejo.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.052362-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da 

súmula em 29/10/2019) Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”[1]. Ocorre que, no caso 

em apreço não verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, vez que o contrato não está desprovido de garantia[2] [3], já que o 

pacto dispõe de fiador (Id. 28897836). Nesse contexto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil c/c Lei 8.245/91, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada pela parte autora. 

Citem-se e intimem-se os requeridos, alertando-os que o prazo para 

contestar ou purgar a mora é de 15 (quinze) dias (art. 62, II, Lei 8.245/91). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] art. 59, § 1º da Lei nº 

8.245/91: § 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”: (...) “IX - a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo”. (Incluído pela Lei nº. 12.112, de 2009). 

Negritei. [3] Lei 8.245/91 – “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador 

exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - 

fiança; (...)”. (Negritei).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005861-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA EPONINA BORGES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1005861-14.2018 Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. Em 

defesa as requeridas apresentam contestação através do arquivo de id. 

13645611 aduzindo em prejudicial de mérito a decadência do direito da 

autora para questionar eventuais vícios construtivos. Em preliminar, 

alegam a ilegitimidade ativa para pleitear reparo de vícios na área comum 

do empreendimento; a conexão com outras demandas, vez que a 

advogada da parte autora ingressou com diversas ações pleiteando a 

reparação de supostos vícios apresentados no sistema de distribuição de 

gás do empreendimento Parque Chapada Diamantina; ilegitimidade passiva 

para responder sobre a manutenção do sistema de fornecimento de gás; 

ilegitimidade passiva para responder pelos juros de obra previstos no 

contrato de financiamento. Réplica à contestação através do id. 13665853. 

Inicialmente, quanto a prejudicial de mérito, diferente do argumento da 

ocorrência de decadência, segundo o art. 618 do CC/02, o prazo de 

garantia sobre a solidez e segurança do trabalho nos edifícios ou 

construções consideráveis é de cinco anos, além disso, em razão de 

estar caracterizada a típica relação de consumo, versando também sobre 

indenização, a prescrição se opera nos termos do art. 27 do CDC, 

confira-se: Art. 27. Prescreve em 5 (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. Sendo o imóvel entregue em 2015 

e a demanda ajuizada em 2018, rejeito tal prejudicial de mérito. Quanto a 

alegação de conexão com as ações distribuídas pela patrona da autora, 

não merece guarida vez que a distribuição pela advogada de vários 

processos não justifica a conexão das ações. Quanto a preliminar de 

ilegitimidade ativa, convém registrar que ela é a proprietária de uma 

unidade autônoma adquirida junto às requeridas, sendo diretamente 

atingida pela suposta falha na prestação dos serviços e vício de 

construção, até porque alega vazamento não só na área comum, mas em 

seu próprio apartamento, portanto, rejeito essa preliminar. No tocante à 

ilegitimidade passiva, a autora adquiriu o imóvel das rés, as quais foram as 

responsáveis pela construção/execução do mesmo, assim, o consumidor 

pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia 

de consumo, e eventual responsabilidade e sua extensão serão 

sopesadas na sentença de mérito. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA 

PELO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. Correta a 

decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, 

devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. - Nas relações de 

consumo, é possível a indicação na inicial, para a formação do polo 

passivo de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização 

objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da 

aparência. - Trata-se do comando do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que 

autoriza o ajuizamento da ação em relação a todos ou em relação a cada 

um dos participantes da cadeia de consumo. Agravo Interno Desprovido”. 

(TJRS, Agravo Nº 70053797221, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Julgado em 06/06/2013). Negritei. Desse modo, 

rejeito também esta preliminar. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva 

com relação a devolução de valores pagos a título de taxa de evolução de 

obra/juros de obra/fase de construção, sob o fundamento de que o 

responsável pela cobrança é a Caixa Econômica Federal, esta não merece 

guarida, considerando que o que está sendo objeto da presente demanda 

é a responsabilidade das requeridas de comunicar a instituição financeira 

a conclusão da obra, que teria causado prejuízos a autora, assim, apesar 

da Caixa Econômica Federal ser destinatária do pagamento da taxa de 

obra, o que está sendo questionado nesta demanda é a restituição pela 

requerida face ao atraso na comunicação da instituição, pelo que afasto 

essa preliminar. E, não havendo irregularidades e estando o processo em 

ordem, dou o feito por saneado. O ônus da prova foi invertido através da 

decisão de id. 12224812. DEFIRO a produção de prova pericial postulada 

pela parte autora (id. 15159560) nomeio como perita deste juízo a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068321/2/2020 Página 157 de 231



engenheira civil Marciane Prevedello Curvo, podendo ser localizada na 

Rua das Imbuias, n. 74, Condomínio Alphaville Cuiabá, nesta Capital e 

contatada pelo Telefone: 3619-5650/8414-4141, independentemente de 

compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as partes para indicarem 

assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Intime-se a expert para 

apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de 

especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 

cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do NCPC). Com a proposta nos autos, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, § 3º, NCPC). É válido registrar que no caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Desta forma, sendo a autora beneficiária da justiça 

gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus 

de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência do autor, entendo perfeitamente possível que tal encargo 

seja suportado pelas requeridas. Com efeito: “[...] 3. Aplica-se a teoria da 

carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça.[...]”. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, Quinta 

Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim sendo, havendo concordância quanto aos 

honorários pericias, a parte requerida deverá efetuar o depósito, em 05 

(cinco) dias, devendo em seguida ser intimada a perita para dar início aos 

trabalhos. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Após, cumprida as determinações acima, bem como 

apresentado os laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 

15(quinze) dias e após volte-me o processo para analise da necessidade 

da realização da prova oral postulada pelas partes. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002733-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002733-20.2017 Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil passo a sanear o presente feito. A 

requerida apresenta contestação através do id. 5781245 alegando em 

prejudicial de mérito a decadência do direito do autora para pleitear a 

anulação do contrato nos termos do art. 178, II do C.C.. Alega, ainda, a 

ocorrência da prescrição por ter transcorrido mais de 3 (três) anos do 

suposto fato gerador da responsabilidade civil. Réplica a contestação (id. 

6649679). Decido. Inicialmente, apesar do requerido arguir em prejudicial 

de mérito a ocorrência da decadência fundamentado o seu pedido no 

artigo 178 do Código Civil, que diz respeito à decadência da anulação do 

negócio jurídico, é certo que o referido dispositivo não se aplica ao caso 

em análise, considerando que o pleiteado nestes autos é a indenização 

por danos materiais e morais, no qual se aplica as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, pelo que rejeito a preliminar arguida. Quanto a 

prejudicial de mérito, em razão de estar caracterizada a típica relação de 

consumo, a prescrição se opera nos termos do art. 27 do CDC, no prazo 

de cinco anos a ser contado da data da ciência do fato danoso confira-se: 

Art. 27. Prescreve em 5 (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. Considerando que a parte autora somente teve 

ciência do contrato de id. 5781455, quando apresentado nos autos em 

2017, iniciando-se dessa data a contagem do prazo prescricional de 05 

anos para a reparação de danos, irregularidades e ilícito. Assim não há 

que se falar em prescrição, razão pela qual rejeito tal prejudicial de mérito. 

E, não havendo irregularidades e estando o processo em ordem, dou o 

feito por saneado. O ônus da prova foi invertido através da decisão de id. 

4774902. Defiro o pedido do autor para realização de prova pericial (id. 

9473708). Nomeio como perito deste juízo a empresa Real Brasil 

Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com endereço 

comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da 

saúde, cep 78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, 

independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as 

partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. 

Intime-se a expert para apresentar proposta de honorários, currículo com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do NCPC). Com a 

proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC). É válido registrar que no caso em 

análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a 

qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Desta forma, sendo a autora beneficiária da justiça 

gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus 

de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência do autor, entendo perfeitamente possível que tal encargo 

seja suportado pelo requerido. Com efeito: “[...] 3. Aplica-se a teoria da 

carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça.[...]”. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, Quinta 

Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim sendo, havendo concordância quanto aos 

honorários pericias, a parte requerida deverá efetuar o depósito, em 05 

(cinco) dias, devendo em seguida ser intimada a perita para dar início aos 

trabalhos. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria discutida de direito e fatos 

provados por documentos, indefiro a prova oral pretendida. Após, 

cumprida as determinações acima, bem como apresentado os laudos 

periciais manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e após 

volte-me o processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061359-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS WILLIAM PEDROTTI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1061359-61.2019 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser 

apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 0019198-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS OAB - MT5683-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE ANDRETTA MALDONADO OAB - MT14136-O (ADVOGADO(A))

BRENO POLITANO LANGE OAB - MT14321-O (ADVOGADO(A))

SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS OAB - MT9047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA PERUSSO OLIVEIRA (REQUERIDO)

SOCRATES GIL SILVEIRA MELO (REQUERIDO)

GIL VINICIUS DE MORAES E MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT9689-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Autos nº 0019198-29.2014.811.0041 Vistos, etc. Ciente 

do acórdão de id nº 29251555. Cumpra-se conforme determinado no id 

29251555. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024648-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILVA DANY MALHEIROS SOUZA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024648-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MILVA DANY MALHEIROS SOUZA ARAUJO EXECUTADO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Diante da 

informação de óbito da exequente Milva Dany Malheiros Souza Araújo, 

defiro o pedido de ID 20014182 para a habilitação do espólio, representado 

pelos herdeiros, Carlos Alberto de Araújo e Thomas Ewerton Souza 

Araújo, nos termos do art. 110, do CPC, assim procedam-se as alterações 

necessárias. No mais, defiro o pedido de ID 29013815, assim expeça-se 

alvará em favor da exequente para levantamento da quantia depositada 

nos autos. No mais, diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela executada. Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001140-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDEVINA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001140-82.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA EDEVINA DE CAMPOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033263-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033263-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FERNANDES DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUIZ FERNANDES DE JESUS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 29/03/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis 

e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. 

No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não comprovação do 

nexo causal, discorre sobre a impossibilidade de condenação em danos 

morais, proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 28916481). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 29244521. 

É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 
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INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A parte ré alega a necessidade de 

adequação do valor da causa, vez que a autora atribuiu a demanda o 

valor do teto máximo do seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o 

valor máximo indenizável ao segmento corporal afetado. Contudo, esta 

alegação não merece prosperar, isto porque o segurado, em regra, não 

sabe quanto receberá, sendo que tal quantificação depende de laudo 

pericial que ocorre no decorrer do processo, sendo perfeitamente 

possível atribuir valor meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar 

levantada. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL 

DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado A parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o 

argumento de que há ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação, contudo, RG e CPF, assim como o local do acidente 

podem ser verificados através da própria inicial, bem como dos 

documentos que a acompanharam. Em relação a identificação do veículo, 

tal documentação não se mostra essencial à propositura da ação, 

bastando a parte demostrar o nexo causal entre o fato e os danos 

sofridos, pelo que rejeito a preliminar invocada. Quanto à alegação de falta 

de interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

esta não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, a ré alega a 

inexistência de prova da invalidez permanente. Tem-se nos autos que fora 

realizada audiência de conciliação, na qual fora juntado o termo de 

audiência, bem como laudo pericial médico comprovando a existência de 

lesões decorrentes de acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve 

o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de atendimento juntado aos autos 

comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 29/03/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que LUIZ FERNADES DE JESUS 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de 

média intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora 

somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as 

condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, 

indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação 

extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta 

ilícita. Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 
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administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003054-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL EDUARDO BARBOSA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003054-84.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADEMIL EDUARDO BARBOSA RIBEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010495-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON FREITAS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010495-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WEVERTON FREITAS DE LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010612-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDSON CUSTODIO CORE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010612-10.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WANDSON CUSTODIO CORE MAGALHAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009224-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARNALDO ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009224-72.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO ARNALDO ALVES FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027859-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027859-72.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARTINS FERREIRA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Vistos. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor 

depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017365-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BATISTA PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017365-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO CARLOS BATISTA PEDROSO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOÃO CARLOS BATISTA PEDROSO, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 12/01/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito alega a inexistência de 

prova da invalidez, não comprovação do nexo causal, invalidez do boletim 

de ocorrência, sobre a impossibilidade de condenação em danos morais, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28917014). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 29254410. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068321/2/2020 Página 162 de 231



Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 12/01/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que JOÃO CARLOS BATISTA 

PEDROSO apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

facial de leve intensidade avaliada em 25%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta por lesão de 

estrutura facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). A ré alega a invalidez do 

boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem 

produzido pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que 

o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de 

ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO 

MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E 

AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência 

probatória do Boletim de Ocorrência, quando satisfatoriamente 

demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo o conjunto 

probatório colacionado, com a demonstração do noticiado acidente e do 

dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório 

DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao grau de 

invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Ressalte-se 

ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não 

é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação ao pedido de 

danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 
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demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028264-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RODRIGUES DOS REIS (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:

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: 1028264-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULO SERGIO RODRIGUES DOS REIS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030221-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HINAJARA MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030221-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HINAJARA MARQUES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011683-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MORENO FERREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011683-47.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FLAVIO MORENO FERREIRA SANTOS 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012795-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012795-85.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WENDER DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1009029-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009029-87.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDMILSON PEREIRA DE LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007354-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO XAVIER GRUNWALD (EXEQUENTE)

GUILHERME GRUNWALD NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007354-55.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GERALDO XAVIER GRUNWALD, GUILHERME GRUNWALD NETO 

EXECUTADO: CARMEM LUCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA Visto. 

Convém esclarecer que o cumprimento da sentença opera-se no próprio 

processo de conhecimento, não sendo cabível, muito menos necessária, a 

instauração de processo autônomo. Portanto, se pretende a parte 

exequente buscar a satisfação de seu crédito, deverá realizar nos autos 

do processo principal (cód. 818251). Desse modo, indefiro a petição 

inicial, consequentemente julgo extinta esta fase de cumprimento de 

sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso I c/c 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011660-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAITANA CLERMENTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011660-72.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CAITANA CLERMENTINA DA SILVA EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. 

- BANCO MULTIPLO Vistos. Observa-se que as partes divergem quanto 

ao montante da dívida e por se tratar de simples cálculo, promovo a devida 

atualização. Verifica-se que o requerido foi condenado ao pagamento 

para o autor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescido de juros 

de 1% a.m. a contar da data do evento danoso (22/07/2012), e de 

correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento da sentença 

(24/09/2018), mais 20% acerca dos honorários advocatícios. Decorrido o 

prazo sem a realização de pagamento voluntário, foi determinada a 

aplicação de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (ID 

22339972), assim houve o bloqueio através de penhora online no valor de 

R$ 15.380,00 na data de 01/08/2019 (22339986). Ocorre que, de acordo 

com o cálculo anexo, o valor da dívida na data do bloqueio corresponde a 

R$ 13.659,52. Deste modo, expeça-se alvará em favor do executado para 

levantamento do valor penhorado em excesso que corresponde a R$ 

1.720,78 (mil setecentos e vinte reais e setenta e oito centavos) que 

deverá ser corrigido pela poupança até a data do levantamento. Após, 

expeça-se outro alvará em favor da exequente, para levantamento de 

toda a quantia remanescente. No mais, diante da satisfação da obrigação 

pela penhora de ID 22339986, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 513 c/c 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0018991-45.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

ORLANDO CAMPOS BALERONI OAB - MT4849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIGAO IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700-O (ADVOGADO(A))

IVANOWA RAPOSO QUINTELA OAB - MT5379-O (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT6366-O 

(ADVOGADO(A))

ORLANDO CAMPOS BALERONI OAB - MT4849-O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES OAB - MT4659-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018991-45.2005.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 10ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046239-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AREIA LEAO MONTEIRO GARCIA (REQUERIDO)

TATIANA DE BARROS AREIA LEAO MONTEIRO GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1046239-75.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Condomínio Edifício Costa 

Brava em desfavor de Tatiana de Barros Areia Leão Monteiro Garcia e 

João Paulo de Areia Leão Monteiro Garcia. Designo audiência de 

conciliação para o dia 11/05/2020, 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001756-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CESAR MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001756-23.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Allan Cesar Marques da Silva em desfavor de 

Motorola Industrial Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinada a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso ou a restituição imediata dos valores pagos. 

Consta na inicial que o autor, na data de 25 de fevereiro de 2019, adquiriu 

nas Casas Pernambucanas, um smartphone Motorola One 64gb Preto, pelo 

valor de R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais). Aduz 

que com menos de 05 (cinco) meses de uso, o aparelho passou a 

apresentar defeitos que impossibilitaram o seu uso, tendo o autor 

encaminhado o bem para a assistência técnica na data de 28 de junho de 

2019 e, na data de 01 de julho de 2019, foi informado de que os reparos 

estavam finalizados. Relata que o produto voltou a apresentar problemas. 

Acrescenta que a conduta da requerida é indevida, uma vez que já 

encaminhou o aparelho para reparo e o mesmo continua apresentando 

defeitos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa o autor que adquiriu um aparelho 

telefônico da requerida, todavia, o mesmo passou a apresentar diversos 

defeitos, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, 

para que seja determinada a substituição do produto por outro da mesma 

espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata dos 

valores pagos. O Código de Defesa do Consumidor concedeu ao 

fabricante e ao fornecedor de bens o direito de proceder ao saneamento 

de vícios capazes de afetar a qualidade do produto, no prazo de 30 dias, 

desse modo, cabe a eles a solução no prazo estabelecido. Senão 

vejamos: Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, 

rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 

decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição 

das partes viciadas. § 1° - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 

trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - 

a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço. Importante salientar que, embora o § 

3º, do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor prevê hipóteses para o 

uso imediato das alternativas acima elencadas, entendo que o presente 

caso não faz uso de nenhuma das prerrogativas. É inconteste que o 

consumidor não pode ficar por tempo indeterminado à mercê do fabricante 

e do fornecedor do produto que apresentou vícios/problemas, todavia há 

que se respeitar o prazo estabelecido em lei para que seja oportunizado 

ao requerido o reparo. Em que pese os documentos acostados autos, não 

resta comprovado, nesse momento processual, a probabilidade do direito 

para a substituição do produto ou a restituição da quantia paga, tendo em 

vista a ausência de demonstração de responsabilidade da requerida ou 

continuidade dos defeitos relatados, sendo necessária a observância do 

prazo para a reparação do vício apontado antes da adoção de quaisquer 

das medidas acima mencionadas. Dessa forma, em que pese os 

documentos acostados aos autos, estes não se mostram suficientes à 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela almejada, sendo 

necessária a dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das 

alegações, razão pela qual INDEFIRO a tutela antecipada. Designo 

audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, às 12:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 
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parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044777-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044777-83.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Daniel Pereira Machado Júnior em desfavor de LATAM AIRLINES 

Brasil. Designo audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002081-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002081-95.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Indenização ajuizada por Mitsui Sumitomo 

Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, 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). 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004702-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDESARA MARTINS DA SILVA OLIVIERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004702-36.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema 

INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida 

Luis Mário Teixeira (CPF nº 883.357.551-91). Designo audiência de 

conciliação para o dia 04/05/2020, 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). 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: 1034797-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))
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FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004745-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SANTOS MARCHEZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERVANIR FAVA MARCHEZINE (REU)

DERCIDIO FAVA MARCHEZINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035551-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA PIPINO SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR RENAN PIPINO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI OAB - MT7231/O (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA MARIA ASSUNCAO MAGALHAES ABDALLA (REU)

MOISES ABDALLA NETO (REU)

 

Certifico e dou fé que o Embargos Monitórios da parte Requerida Moises 

encontra-se tempestivo. Desta forma, nos termos do art. 702, §2°, CPC, 

impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerente para 

responder aos embargos, bem como manifestar acerca da certidão do Sr. 

oficial de Justiça, no prazo de quinze dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023722-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RPG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047026-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MAIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1047026-07.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte autora no Id nº 24967407, intime-se 

a parte requerida para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cumprir 

integralmente as decisões de ids 25146488 e 29268187, em todos os seus 

termos, comprovando nos autos o restabelecimento dos serviços, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite de 30 (trinta) dias. 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996359 Nr: 21794-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON ANDRADE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que já decorreu o prazo de suspensão 

deferido.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998125 Nr: 22654-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDSON LEMES LEONCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:8.111-E/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Decurso de Prazo

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls.575/616, desta forma, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021196 Nr: 32532-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALVES GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE 2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:218.706/RJ, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:213.841/RJ

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

impugnar a contestação protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765685 Nr: 18395-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES YSHIZUKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO PROTEÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:12710, MARILEI CARDOSO - OAB:12904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Bogo - OAB/PR 40.917 - 

OAB:40.917
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, acostar aos autos o demonstrativo dos valores 

remanescentes, requerendo o que entender de direito, conforme a 

determinação Fls.465.

Celia Mendes S. Carneiro-Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967643 Nr: 8071-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LUCY GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar sobre a petição 

de fls. 162/170, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973389 Nr: 10929-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELYN FABRINI GASPAR, SIDINEI MACHADO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20.944

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o cumprimento do acordo celebrado 

nos autos, conforme determinação de fls. 75.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983433 Nr: 15580-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ADRIANE COLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFIP MEDICINA LABORATORIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIL SABER - OAB:9.825, 

RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação das partes, para no prazo de 5 dias, manifestarem- se sobre a 

proposta de honorários.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994957 Nr: 20972-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARA BOAVENTURA BELIZARIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA FRANCIANE BEZERRA BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que já decorreu o prazo de suspensão 

deferido.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1155723 Nr: 34208-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JEAN GUBIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELE EPP, JORGE TADEU 

SARAIVA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT, 

WELLINGTON FREITAS LIMA - OAB:21.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que já decorreu o prazo de suspensão 

deferido.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165089 Nr: 37966-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar sobre a petição 

de fls. 141/143, requerendo o que entender de direito.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1275319 Nr: 48-23.2018.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES SANTOS REIS VICTÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA VICENTINI UTUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

 Victor Hugo O. dos Reis – Estagiário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006987-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS 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 1006987-31.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Neusa Pardo Macedo representada por Igor Pardo Noda em desfavor 

de Gol Transportes Aéreos S/A. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Designo audiência de conciliação para o dia 08/06/2020, às 13:00 horas, a 
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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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1034479-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI ROSANA DE MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034479-66.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Comodato ajuizada por José 

João do Nascimento em desfavor de Sirlei Rosana de Miranda, com pedido 

de tutela de urgência, para que seja determinada a imissão do autor na 

posse do imóvel. Consta na inicial que o autor é proprietário do imóvel 

situado na Travessa 3, bairro 8 de abril, nº 258, Cuiabá/MT, sendo que 

conviveu em união estável com a requerida pelo período de, 

aproximadamente, 05 (cinco) anos. Aduz que após o término da 

convivência, o autor passou a residir no Estado do Paraná, permanecendo 

a requerida no imóvel, por meio de contrato verbal, por prazo 

indeterminado. Relata que, no mês de dezembro do ano de 2017, requereu 

a retomada do imóvel, por meio de notificação extrajudicial, todavia, a 

requerida não desocupou o imóvel. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de 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. Ausentes quaisquer um desses requisitos, há que ser 

indeferida a medida. No caso em tela, informa a parte autora que é 

possuidor de um imóvel que, por meio de contrato verbal, a requerida 

passou a residir por tempo indeterminado, todavia, ao solicitar a retomada 

do imóvel, a requerida se manteve inerte, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a imissão do 

autor na posse do imóvel. Analisando detidamente os autos, em sede de 

cognição sumária, não é possível compelir a requerida ao atendimento dos 

pedidos da parte autora, haja vista que, nesse momento processual não 

restam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela 

antecipada. A probabilidade do direito não restou demonstrada, isso 

porque, com base nas provas acostadas, não há como determinar a 

imediata reintegração da autora na posse do bem, uma vez que, por se 

tratar de contrato verbal referente ao imóvel em discussão nos autos, não 

há provas suficientes da apuração dos valores para se verificar a 

plausibilidade das alegações. Dessa forma, em que pese os documentos 

acostados aos autos, estes não se mostram suficientes à concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela almejada, sendo necessária a dilação 

probatória para o aferimento da probabilidade do direito, razão pela qual 

INDEFIRO a tutela antecipada. Designo audiência de conciliação para o dia 

08/06/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos o instrumento de 

procuração. 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: 1007115-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAZMY RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

OI 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 1007115-51.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 
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por Danos Morais ajuizada por Kazmy Ribeiro em desfavor de Oi S/A e 

SERASA S/A, com pedido de tutela de urgência para que seja determinada 

a exclusão do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, 

referente ao débito no valor de R$ 174,47 (cento e setenta e quatro reais 

e quarenta e sete centavos). Aduz a parte autora que foi constatada uma 

restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia informa 

desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes. Informa que não realizou qualquer tipo de relação jurídica 

que originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato é indevido. 

Requer o julgamento procedente a fim de que o requerido seja condenado 

ao pagamento de indenização por danos morais. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida com a 

negativação de seu nome pela parte requerida, em razão de negócio 

jurídico não realizado, de modo que a restrição é indevida. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do 

autor (id 29396702), bem como a alegação de não contratação dos 

serviços. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo 

de dano consiste no fato de a permanência da negativação implicar em 

restrição do crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino a expedição de ofício para que o banco de 

dados do SERASA e congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o 

nome da autora de seu banco de dados, com relação ao débito no valor de 

R$ 174,47 (cento e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 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 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004390-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

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:

Aguas Cuiabá 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 1004390-89.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir 

integralmente a decisão de id 28830931, especificando e acostando aos 

autos as faturas contestadas, 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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1029008-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RONDON DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA BEZERRA GRANJEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-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 1029008-06.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Imissão de Posse proposta por Patrícia Rondon de 

Assis em face de Celma Bezerra Granjeiro. A requerida apresentou 

contestação no ID. 12005229 requereu em sede de preliminar, a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, questionou o defeito na 

representação processual do patrono da parte autora, bem como, a 

necessidade de suspensão deste processo diante da existência da ação 

nº 16218-80.2015.4.01.3600 em trâmite na 1ª Vara da Justiça Federal 

Seção Judiciária de Mato Grosso. Impugnação ID. 12340467. Os autos 

vieram conclusos. Passo a sanear o feito. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita à requerida. No que tange a suspensão processual devido à 

tramitação da ação supracitada na Justiça Federal, de acordo consulta 

processual realizada, verifica-se que esta já foi julgada naquele juízo, não 

havendo óbice quanto ao prosseguimento da presente demanda. Já com 

relação à ausência de procuração, há nos autos o referido instrumento 

procuratório (ID. 9923799), no entanto, estava indevidamente em sigilo, o 

que foi retificado neste ato, pois se trata de processo público, conforme 

artigo 189, caput do CPC. Por estes fundamentos, 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 posse do imóvel e a 
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existência de benfeitorias passíveis de indenização ou não. Diante disso, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 12827778, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006563-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TAQUES DO ESPIRITO SANTO OAB - 006.673.151-87 

(REPRESENTANTE)

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá 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 1006563-86.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Tarifa c/c Indenização por Danos Morais e 

Repetição de Indébito ajuizada por João Taques do Espírito Santo em 

desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço, com pedido 

de tutela de urgência, para que seja determinada: a) a suspensão da 

exigibilidade dos débitos nos valores de R$ 671,30 (seiscentos e setenta e 

um reais e trinta centavos) e R$ 573,86 (quinhentos e setenta e três reais 

e oitenta e seis centavos), referentes às faturas dos meses de janeiro e 

fevereiro do ano de 2020; b) seja estabelecido o valor de R$ 32,70 (trinta 

e dois reais e setenta centavos) para a cobrança das próximas faturas 

até que seja averiguada a regularidade da hidráulica da residência do 

autor; c) que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos 

serviços ao imóvel e; d) que a requerida envie imediatamente profissionais 

técnicos para averiguar as tubulações, conexões hidráulicas e hidrômetro. 

Consta na inicial que o autor é usuário dos serviços prestados pela 

requerida, por meio da matrícula nº 23107-0. Aduz que nos meses de 

janeiro e fevereiro do ano de 2020, a autora recebeu em sua residência 

duas faturas nos valores exorbitantes de R$ 671,30 (seiscentos e setenta 

e um reais e trinta centavos) e R$ 573,86 (quinhentos e setenta e três 

reais e oitenta e seis centavos). Acrescenta que caso não haja o 

pagamento das faturas, a requerida efetuará a suspensão no 

fornecimento dos serviços essenciais. Viram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que a requerida passou a expedir 

faturas exorbitantes, em desacordo com a média mensal de consumo, 

razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que 

seja determinada: a) a suspensão da exigibilidade dos débitos nos valores 

de R$ 671,30 (seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos) e R$ 

573,86 (quinhentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), 

referentes às faturas dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2020; b) 

seja estabelecido o valor de R$ 32,70 (trinta e dois reais e setenta 

centavos) para a cobrança das próximas faturas até que seja averiguada 

a regularidade da hidráulica da residência do autor; c) que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel e; d) que a 

requerida envie imediatamente profissionais técnicos para averiguar as 

tubulações, conexões hidráulicas e hidrômetro. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se, nesse momento processual, presente a probabilidade 

do direito, tendo em vista o histórico de consumo referente ao ano de 

2019, conforme documento de id 29278295 e as faturas contestadas, 

acostadas no id 29278294, demonstrando o aumento da cobrança com 

relação aos meses anteriormente faturados. Do mesmo modo, presente o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o 

deferimento da tutela vindicada permite a manutenção do fornecimento dos 

serviços essenciais. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Todavia, no tocante à expedição de faturas 

com valores referentes aos meses anteriormente cobrados, entendo que 

o pedido não merece acolhimento, tendo em vista que não restou 

comprovada a irregularidade no hidrômetro. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

parte requerida, com relação às faturas nos valores de R$ 671,30 

(seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos) e R$ 573,86 

(quinhentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), referentes 

às faturas dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2020 – se 

abstenha de interromper o fornecimento dos serviços ao imóvel da parte 

autora, bem como suspenda a cobrança das faturas contestadas, bem 

como realize vistoria no imóvel da autora, no prazo de 15 (quinze) 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 09/06/2020, 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). 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003416-52.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE DE FATIMA D AGOSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS JORGE SILVA (REU)

MARLENE DOS SANTOS SILVA (REU)

JOSE JORGE SILVA (REU)

LUCIA MONTEIRO DE SOUZA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003416-52.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Infração Contratual e Falta de 

Pagamento de Aluguéis e Encargos Locatícios ajuizada por Marilaine de 

Fátima D’Agostino representada por EMI-KA Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. – EPP em desfavor de Lucia Monteiro de Souza, Jose Jorge Silva, 

Marlene dos Santos Silva e Elvis Jorge Silva com pedido de tutela 

antecipada para que a parte requerida desocupe o imóvel, bem como para 

que a autora seja imitida na posse do bem. Consta na inicial que as partes 

firmaram contrato de locação referente ao imóvel situado na Rua 

Professora Neuza Lula Rodrigues, nº 150, casa 431, Alameda Paineiras, 

Condomínio Canachue, bairro Jardim Santa Amália, Cuiabá/MT, pelo último 

valor mensal no valor R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais). Aduz 

que o requerido encontra-se inadimplente com os alugueis, com os 

encargos decorrentes da locação, motivo pelo qual requer o despejo do 

mesmo. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Para a concessão de 

desocupação liminar, deve-se 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). Art. 59. Com as modificações constantes 

deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - 

se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios 

da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 

(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 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. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) No 

caso em questão, ficou comprovada a locação firmada por escrito entre 

as partes, todavia, constata-se que o contrato está garantido por fiador. 

Em que pese à ausência de assinatura do fiador, não há elementos dos 

autos da existência de exoneração da fiança. Assim INDEFIRO o pedido 

para desocupação do imóvel, uma vez que não estão presentes os 

requisitos do art. 59, § 1º da Lei nº 8.425/91. Designo audiência de 

conciliação para o dia 09/06/2020, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003416-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE DE FATIMA D AGOSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS JORGE SILVA (REU)

MARLENE DOS SANTOS SILVA (REU)

JOSE JORGE SILVA (REU)

LUCIA MONTEIRO DE SOUZA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003416-52.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Infração Contratual e Falta de 

Pagamento de Aluguéis e Encargos Locatícios ajuizada por Marilaine de 

Fátima D’Agostino representada por EMI-KA Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. – EPP em desfavor de Lucia Monteiro de Souza, Jose Jorge Silva, 

Marlene dos Santos Silva e Elvis Jorge Silva com pedido de tutela 

antecipada para que a parte requerida desocupe o imóvel, bem como para 

que a autora seja imitida na posse do bem. Consta na inicial que as partes 

firmaram contrato de locação referente ao imóvel situado na Rua 

Professora Neuza Lula Rodrigues, nº 150, casa 431, Alameda Paineiras, 

Condomínio Canachue, bairro Jardim Santa Amália, Cuiabá/MT, pelo último 

valor mensal no valor R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais). Aduz 

que o requerido encontra-se inadimplente com os alugueis, com os 

encargos decorrentes da locação, motivo pelo qual requer o despejo do 

mesmo. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Para a concessão de 

desocupação liminar, deve-se 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). Art. 59. Com as modificações constantes 

deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - 

se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios 

da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 

(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 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. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) No 

caso em questão, ficou comprovada a locação firmada por escrito entre 

as partes, todavia, constata-se que o contrato está garantido por fiador. 

Em que pese à ausência de assinatura do fiador, não há elementos dos 

autos da existência de exoneração da fiança. Assim INDEFIRO o pedido 

para desocupação do imóvel, uma vez que não estão presentes os 

requisitos do art. 59, § 1º da Lei nº 8.425/91. Designo audiência de 

conciliação para o dia 09/06/2020, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 
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acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057213-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA MENDES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A BOTELHO RIBEIRO (REQUERIDO)

CARLOS AUGUSTO BOTELHO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1057213-74.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos em Razão da Omissão de 

Instituição de Ensino Particular c/c Obrigação de Fazer ajuizada por 

Mayara Mendes de Brito em desfavor de Colégio Poente e Carlos Augusto 

Botelho Ribeiro. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, retificando o polo ativo, incluindo a menor como 

autora da demanda, acostando aos autos o instrumento de procuração em 

nome da mesma, bem como a impossibilidade de conclusão do ano letivo 

de 2019, sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007422-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO MORAES TEIXEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007422-05.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reclamação c/c Pedido de Indenização por Dano 

Moral ajuizada por Sergio Roberto Moraes Teixeira em desfavor de 

ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com pedido de 

tutela de urgência, para que seja determinado o restabelecimento do 

fornecimento dos serviços ao imóvel. Consta na inicial que o autor é 

usuário dos serviços prestados pela parte requerida, por meio da unidade 

consumidora nº 9/222515-9. Aduz que no dia 19 de fevereiro de 2020 a 

requerida efetuou a suspensão do fornecimento dos serviços. Relata que 

foi surpreendido com a existência de duas faturas em aberto, referentes 

ao mês de setembro/2019, nos valores de R$ 1.260,90 (um mil duzentos e 

sessenta reais e noventa centavos) e R$ 2.970,29 (dois mil novecentos e 

setenta reais e vinte e nove centavos), relacionadas a uma suposta multa 

por desvio de energia elétrica. Informa que os valores são abusivos e 

indevidos. Acrescenta que os serviços são essenciais, tendo em vista a 

necessidade de carregamento de cadeira de rodas elétrica por, no mínimo, 

três horas. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com o recebimento de faturas com valores exorbitantes, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o 

restabelecimento do fornecimento dos serviços ao imóvel. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, 

tendo em vista as faturas nos valores de R$ 1.260,90 (um mil duzentos e 

sessenta reais e noventa centavos) e R$ 2.970,29 (dois mil novecentos e 

setenta reais e vinte e nove centavos), bem como a comprovação de 

cobrança excessiva os valores. Do mesmo modo, observa-se o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a suspensão 

dos serviços essenciais. Não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de 

urgência e determino que a parte requerida, com relação às faturas do 

mês de setembro/2019, nos valores de R$ 1.260,90 (um mil duzentos e 

sessenta reais e noventa centavos) e R$ 2.970,29 (dois mil novecentos e 

setenta reais e vinte e nove centavos), RESTABELEÇA, no prazo de 06 

(seis) horas, 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 09/06/2020, 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). 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
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016646-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO DIOGENES DA CRUZ JAQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016646-69.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA face da sentença de ID. 

17400837, buscando a revisitação da mesma, sob a alegação de 

contradição e omissão. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for 

necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos, não prosperam os 

argumentos trazidos pelos embargantes, na medida em que a decisão 

lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já 

que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento. Dessa forma, não há que se falar em omissão ou 

contradição, uma vez que os embargantes pretendem tão somente a 

rediscussão da matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de 

Declaração. Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E 

OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo pa a fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos, e mantenho 

integralmente a sentença de ID. 17400837. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038047-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLA HANNDA DE CASTRO CABRIOTTI ARAUJO (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:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-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 1038047-56.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Giulla Hannda de Castro 

Cabriotti Araújo em face da decisão ID. 23447447, alegando a existência 

de erro material. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos 

pelo embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que o embargante tão 

somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, nesse caso, os 

Embargos de Declaração, uma vez que já houve a análise de todas as 

provas na forma como este juízo entende como pertinente. Nesse sentido 

tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação do 

embargante deverá ser levada para nova apreciação, sendo os embargos 

somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Além 

disso, verifica-se que não houve julgamento antecipado do mérito, 

somente a concessão de tutela antecipada para determinar que a 

embargada providencie a rematrícula da embargante a fim de lhe 

proporcionar a continuidade do curso, enquanto ocorre a instrução 

processual. Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos, e mantenho 

integralmente a decisão ID. 23447447. Diante da manifestação ID. 

28233692, noticiando o descumprimento da liminar, intime-se a parte 

requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos 

documentos acostados pela parte autora nos ID. 28233692 a 28233694, 

pleiteando o que de direito. Cumpridas as determinações acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1045360-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO COSTA DE SOUZA (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento, dando 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos 

termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020584-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELISSON WILKER GAIVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento, dando 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos 

termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007974-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ELTON ANGHINONI (REU)

M C COM. E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento 

Negativo de id. 29493083, dando o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção do feito nos termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 20 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048938-39.2019.8.11.0041

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:

CAMPARI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEVERSON CAMPOS CONTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça de id. 29432764, especialmente 

quanto a não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda 

existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição 

de novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007974-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ELTON ANGHINONI (REU)

M C COM. E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento, dando 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos 

termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 323316 Nr: 24397-76.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉZIO ROBERTO SANTOS OJEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 Vistos, etc.

Às fls. 365/368 o Requerente apresentou minuta de acordo celebrado com 

a Instituição Financeira, requerendo sua homologação e suspensão do 

feito, o que foi deferido (fls. 370), sendo informado posteriormente pelo 

Réu que a composição foi cumprida, requerendo assim a extinção dos 

autos (fls. 373).

Ocorre que, os causídicos Mikael Aguirre Cavalcanti, quem assinou o 

termo de composição, e o Luiz Augusto Malheiros A. Cavalcanti, quem 

requereu a extinção do feito, não possuem procuração constituindo 

poderes para representar a Casa Bancária (fls. 143), portanto, intimo-os 

para regularizarem sua representação processual no prazo de 15 dias.

Cumprido, concluso imediatamente para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 729806 Nr: 25828-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA SERRA COMERCIO E 
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REPRESENTAÇOES LTDA, DARCI WYCHOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961/MT

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que o exequente deixou de dar o devido 

prosseguimento ao feito, já que devidamente intimado e admoestado às fls. 

128/129, assim, constatada sua desídia, e sabendo-se que “a extinção do 

processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento 

do réu (Súmula 240 STJ – RSTJ 144/75)” intimo os executados, via 

publicação no DJE, para que manifestem seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 dias, salientando-se que, em caso de silêncio, 

caracterizar-se-á concordância tácita com a extinção da ação.

Empós, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 802350 Nr: 8813-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação Monitória em fase de cumprimento de 

sentença.

Tendo em vista o cálculo apresentado pela banco divergir do apresentado 

pelo devedor por meio da Defensoria Pública, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS 

à contadoria do Juízo para cálculo do débito, conforme sentença de fls. 

154/157.

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 dias.

Em caso de silêncio, ante o término da prestação jurisdicional e, por 

tratar-se de direito disponível, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1091639 Nr: 6862-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

LTDA ME, AIRTON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 (...)Posto isso, a REJEIÇÃO da exceção de pré executividade é a medida 

que se impõe.Assim, intimo o banco exequente para se manifestar acerca 

do prosseguimento do feito quanto a empresa recuperanda, e ainda, tendo 

em vista que as pesquisas correspondentes ao BACENJUD, RENAJUD, 

ANOREG e INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada, deverá o exequente, no prazo de 15 dias requerer mediante 

petição as referidas pesquisas, bem como acostar aos autos a planilha 

atualizada de débito, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao 

deslinde do feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para proceder em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 117834 Nr: 3406-31.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA, LADIR FAÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ABILIO SEABRA - 

OAB:0976/MT

 ,Deverá ser admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o 

credor requer diligência de busca de bens do devedor, apresentando 

prova documental da existência de bens penhoráveis e/ou demonstrando 

a modificação da situação econômica do executado.(Número único: 

1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de Instrumento (202); 

Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: Des(a). SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS)Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1043103 Nr: 43043-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI CORDEIRO MATTOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS ALVES DE SOUZA - 

OAB:15.768, ISAIAS ALVES DE SOUZA - OAB:15768/MT, REINALDO 

CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc...

Observando-se o depósito efetuado pela instituição financeira às fls. 86 v, 

INTIMO O AUTOR para se manifestar no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção por quitação da obrigação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 890108 Nr: 23270-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR APARECIDO NEVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não conheço do requerimento de fls. 114, posto que o mesmo é divorciado 

da realidade dos autos.

Destarte, ante o esgotamento de meios pelo juízo na localização de bens, 

deve o presente caderno processual ser arquivado, vindo concluso 

apenas nos casos em que O EXEQUENTE INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO EXECUTADO, 

salientando desde já que pedidos como o de fls. 114 não serão 

apreciados por este Juízo, pois não encontra amparo neste caderno 

processual.

Nesse sentido a jurisprudência abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO 

DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – 

CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE 

BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO 

ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE 

EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO.

 Deverá ser admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o 

credor requer diligência de busca de bens do devedor, apresentando 

prova documental da existência de bens penhoráveis e/ou demonstrando 

a modificação da situação econômica do executado.

(Número único: 1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de 

Instrumento (202); Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: 

Des(a). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1027743 Nr: 35688-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO 

ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILDA DO ROCIO ROCHA PACHECO ME, 

HERNANDO SALAZAR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 77, momento em que procedo pesquisa junto 

aos sistemas Renajud e Detran (extratos anexo).

Por conseguinte, intimo a Instituição Financeira para manifestar acerca da 

pesquisa realizada, indicando bens passíveis de penhora e/ou requerendo 

o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, 

salientando que a pesquisa junto aos sistemas ANOREG (bens imóveis) e 

INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Exequente via 

correi com aviso de recebimento, para cumprir o comando acima no prazo 

de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 401740 Nr: 34238-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:11060-AOAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Indefiro o requerimento de suspensão do feito ante a ausência de 

esgotamentos de diligências no intuito de localiza bens em nome do 

Executado.

Ante o desinteresse do Banco nos imóveis indicados pelo sistema Anoreg 

(fls. 101), intimo-o para indicar bens passíveis de penhora e/ou requerer o 

que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, 

salientando que a pesquisa junto ao órgão INFOJUD – DRF necessita de 

requerimento expresso da parte interessada.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, como de fls. 101, intime-se o 

Exequente via correi com aviso de recebimento, para cumprir o comando 

acima no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848470 Nr: 51814-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS ARGUELLO 

CONSTRUÇÕES - EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 

ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, 

conforme comprovante de distribuição de fls. 112 – autos PJe n. 

1000522-14-2020.8.11.0006, devendo, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida naquela 

localidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1166517 Nr: 38620-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIBSON ALMEIDA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24.197-A

 Vistos etc.

Observo que em contestação, a ré arguiu a carência da ação por 

impossibilidade jurídica do pedido ao aduzir que o contrato foi quitado em 

fevereiro/2019 com desconto de 79% do valor das parcelas vincendas.

Conquanto não haja manifestação do autor a respeito, considerando que 

para comprovar sua assertiva o réu apresentou a planilha de fls. 

64-verso, com numeração de contrato diversa da disposta no contrato de 

fls. 26/28, intimo a instituição financeira para comprovar, mediante prova 

idônea e no prazo de 15 dias, a sua assertiva.

Com a juntada de novos documentos, intime-se o autor para se manifestar 

em igual prazo.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1352764 Nr: 20042-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.F. COMÉRIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO 

VESTUÁRIO LTDA. ME, HOLANDA APAZ PINHEIRO, FRANCISCA ASAS 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

CONSUMIDOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Procedo a intimação do Embargante para no prazo de 15 (quinze)dias, 

manifestar-se acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

17/28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089146 Nr: 5778-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE MATOS ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte Requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca das certidões anteriores, bem como, quanto ao 

contido na petição de fls. 103/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095755 Nr: 8717-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE DE SOUZA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 
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JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.921

 Apesar do bem objeto da lide não ter sido apreendido nestes autos, ante 

a apresentação de Contestação pelo Requerido às fls. 84/108, procedo a 

intimação do Banco (REQUERENTE) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

Impugnar a Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964771 Nr: 6840-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID PASSOS BRASILEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN DIANI LIMA SILVA - 

OAB:23041/O

 Intimação DAS PARTES PARA, NO PRAZO SUCESSIVO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, se manifestarem da seguinte forma: A) o Requerido, quanto a 

Contestação à reconvenção de fls. 139/142, bem como, documentos de 

fls. 144/145. B) o Autor, quanto à emanda à inicial de fls. 137/138, que 

dentre outas, altera o valor da causa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Saliento que os 15 (quinze) dias iniciais são pertencentes ao Requerido, e 

os dias subsequentes, independente de nova intimação, pertencem ao 

Autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1063690 Nr: 52622-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,de bens, deve o presente caderno processual ser arquivado, vindo 

concluso apenas nos casos em que O EXEQUENTE INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO 

EXECUTADO.Nesse sentido a jurisprudência abaixo:RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE 

DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – CABÍVEL 

A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO 

DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA 

PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deverá ser 

admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o credor requer 

diligencia de busca de bens do devedor, apresentando prova documental 

da existência de bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da 

s i t u a ç ã o  e c o n ô m i c a  d o  e x e c u t a d o . ( N ú m e r o  ú n i c o : 

1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de Instrumento (202); 

Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: Des(a). SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764197 Nr: 16832-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTADEZ HORTICULTURA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414 sp, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCIA GOMES - OAB:84.206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos Embargos de Declaração de fls. 139/141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785867 Nr: 39742-09.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Procedo à intimação da Parte Autora, para no prazo de 15 (quinze)dias, 

contrarrazoar o recurso de Apelação de fls. 184/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881412 Nr: 17638-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MAIA EÇA SANTOS, PATRICIA 

MAIA EÇA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça de fls. 190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 888465 Nr: 22217-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Reduza-se a termo conforme disposto no artigo 838 do CPC a penhora 

sobre a embarcação de nome Grupal, de propriedade do executado, 

inscrita sob o nº 483M2003000108, comunicando-se a Marinha do Brasil 

mediante ofício.

Indefiro a intimação do executado para prestar informações sobre a 

Fazenda Dourados, haja vista que esta já não lhe pertence mais, conforme 

evidenciado na Declaração de IRPF exercício 2019, devendo, se assim 

entender a parte proceder os atos necessários para demonstração de 

forma diversa do contido no caderno processual e/ou comprovar que 

sofreu algum impedimento nesse desiderato.

Quanto ao pedido relativo a intimação do executado para se manifestar 

acerca das quotas das empresas declaradas no IRPF, mister salientar que 

a empresa com CNPJ nº 07.823.007/0001-52 trata-se de empresa de nome 

Grupal Corretora de Mercadorias, a qual se encontra inserida no processo 

falimentar, bem como está “inapta” perante a Receita Federal, como se vê 

do comprovante de situação cadastral em anexo.

 Por fim, intime-se o devedor via correio com AR, para declinar onde se 

encontra o bem penhorado.

Em caso de silêncio, intime-se a exequente para indicá-lo, com fito de ser 

levado a leilão, observando que em caso de silêncio ou não informação, o 

feito será arquivado nos moldes do artigo 921, III do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747413 Nr: 44663-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO INDUSTRIÁRIO LTDA, OSMAR 

FRANCISCO CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA TENÓRIO DE 

ARAÚJO - OAB:56178, MÔNICA CRISTINA CASALI - OAB:60897

 Intimação da Instituição Financeira para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nestes autos, dentre outras, quanto ao acordo noticiado 

pelos Executados com o banco às fls. 153/155, bem como, sua pretensão 

quanto a continuação ou não do Recurso de Apelação Cível de fls. 

142/151.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 769562 Nr: 22536-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIM CARLOS MORAIS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:16.8016/SP, DANIEL NUNES 

ROMERO - OAB:OAB/SP 168.016, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Vistos, etc.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Posto isso, ante o pleito de fls. 184, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Execução, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Indefiro o pedido de desbloqueio da restrição judicial sobre o veículo no 

DETRAN ou por meio do sistema RENAJUD, tendo em vista a inexistência 

de determinação judicial nesse sentido.

Por fim, considerando que a intervenção do advogado do executado se 

deu somente para indicar a existência de ação revisional às fls.35/37, não 

se fala em intimação para anuência ao pleito em comento, assim como, em 

honorários advocatícios.

Após o prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773203 Nr: 26336-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELYN HACK BIDIGARAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANKPAR S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante a inércia do banco, bem como todos os atos perpetrados visando o 

regular andamento do feito (fls. 606, 609, 610), procedo a intimação da 

parte Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nestes 

autos quanto a extinção do processo nos termos do artigo 485, III do CPC, 

salientando que seu silêncio será entendido como anuência tácita à 

aplicação do dispositivo acima. Por derradeiro, a fim de que não se alegue 

cerceamento de defesa ou qualquer pedido em descompasso com o 

andamento processual deste feito, procedo a intimação do Exequente para 

também no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do contido no 

pleito de fls. 612/615, que dentre outras, informa acordo celebrado entre 

as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 816099 Nr: 22551-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ROMANO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT

 A sentença de fls. 75/78 foi exarada nos seguintes 

termos(...)Inconformada, a instituição financeira interpôs Recurso de 

Apelação, ao qual foi dado parcial provimento “apenas para determinara a 

restituição do indébito na forma simples, mantendo-a, quantos ao mais, em 

todos os seus termos”, bem como Agravo Regimental, ao qual foi negado 

provimento (andamento anexo).A instituição financeira apresentou a 

planilha com o contrato readequado, porém o autor apresentou seu 

cálculo.Ante a discordância entre as partes, às fls. 182 os autos foram 

remetidos à contadoria do juízo, que elaborou o laudo de fls. 185/200.A 

instituição financeira apresentou impugnação às fls. 204/206, o que 

acarretou na elaboração de laudo complementar de fls. 211/227.O autor 

concordou com o laudo da contadoria, no entanto a instituição financeira, 

manifestou-se contrária, razão pela qual às fls. 234 foi nomeado perito às 

custas do banco.Intimado para proceder ao pagamento dos honorários 

periciais, o banco quedou-se silente no prazo concedido, vindo a se 

manifestar por meio da petição a ser juntada manifestando desinteresse 

na realização da perícia contábil.Posto isso, ante o desinteresse do banco 

na realização da perícia contábil designada com a finalidade de se obter o 

inequívoco crédito/débito em favor do autor, HOMOLOGO o laudo 

complementar de fls. 211/226.Ato contínuo, intimo o Banco Pan, via DJE, 

para, no prazo de 15 dias efetuar o pagamento do valor de R$ 14.157,00 

(montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), 

sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.Em 

caso de não pagamento, intime-se o autor para apresentar a planilha 

atualizada do débito, incluindo a multa e honorários previstos no artigo 523 

do CPC, no prazo de 15 dias, bem como requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128644 Nr: 22473-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO RIBEIRINHO LTDA, JOAQUIM 

CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAQUIM CARVALHO MORAES, Cpf: 

27734714153, Rg: 1.349.832, brasileiro(a), solteiro(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Requerida e seu interveniente garantidor firmaram 

perante a Requerente o Contrato de Abertura de Conta Corrente e Termo 

de Opção n. 1124-1341979, convencionando a utilização de limite de 

crédito. Ocorre que a Requerida e seu interveniente garantidor não 

honram com as obrigações de saldarem os valores que lhes foram 

creditados, dessa forma, a Requerida e seu interveniente garantidor, nos 

limites de suas responsabilidades, possuem uma dívida junto a Requerente 

no importe de R$337.036,26 (trezentos e trinta e sete mil, trinta e seis reais 
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e vinte e seis centavos).

Despacho/Decisão: Vistos etc...Conforme o disposto no art. 701 do 

NCPC:“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.§ 1o 

O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.§ 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.§ 3o 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2o.§ 4o Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial.§ 5o Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 

916.”Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma 

constante no art. 700 do NCPC, cite-se a parte requerida, para pagamento 

do valor apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 

dias, sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido 

converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito.Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais.Nos 

termos do art. 212, § 2º, do CPC/2015, “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”.Intimo a parte autora para depositar diligência 

no prazo de 15 (quinze) dias acostando aos autos o comprovante original 

de depósito ou, se preferir, fornecer os meios necessários para o 

cumprimento do mandado.Cumpra-se, servindo como mandado a cópia 

desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da 

sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.Cite-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCUS VINICIUS 

CAETANO LAURENTINO, digitei.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140748 Nr: 27717-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÃO NOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-EPP, MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN, FERNANDO 

CESAR DURIGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da decisão de fls, 131/131-verso, procedo a intimação da 

Instituição Financeira para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

pagamento em juízo do valor apresentado pelo perito às fls. 141/142 de R$ 

7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154248 Nr: 8013-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNE MARIE TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16.988 MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003934-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA DA SILVA BOTOF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SILVA CAMARGO OAB - MT18290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL 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: 

1003934-42.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MIGUELINA DA SILVA BOTOF 

REU: BANCO DAYCOVAL 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 a Autora os benefícios da justiça 

gratuita. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão 

de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada cumulada com Restituição 

de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral ajuizada por Miguelina 

da Silva Botof em face de Banco Daycoval S.A. Compulsando os autos 

atentamente, constato a Requerente pretende a declaração da nulidade da 

contratação de cartão de crédito (ID. 28669902 – pág. 19, item 4) ou, 

subsidiariamente a para o empréstimo consignado, com a aplicação de 

juros no percentual de 2,40% (ID. 28669902 - pág. 20, item 11), todavia 

não apresentou a quantificação de qual o valor incontroverso, conforme a 

regra disposta no art. 330, § 2º do CPC. Assim, intimo a Autora para no 

prazo de 15 dias sanar a irregularidade apontada acima, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1047272-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA ANDRADE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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: 

1047272-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): NIVIA ANDRADE DE CARVALHO 

REU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Analisando os documentos 

apresentados no ID. 27827086 tenho que alguns números indicados como 

sendo os contratos que a Autora deseja que sejam exibidos não estão 

visíveis. Portanto, intimo a Requerente para apresentar os documentos 

indicados acima, de forma que os números dos pactos que deseja que a 

Instituição Financeira exiba esteja evidente, no prazo de 15 dias, sob pena 

de ser exibido apenas os contratos indicados no ID. 27827087. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001173-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GALDINO DE CAMPOS (EXECUTADO)

MARCOS VALERIO ALBUES (EXECUTADO)

ALBUES COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001173-43.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ALBUES COMERCIO LTDA - ME, MARCOS VALERIO 

ALBUES, SEBASTIAO GALDINO DE CAMPOS Vistos etc... Tratam-se os 

autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial. Os executados foram 

citados via edital, e a douta Defensoria Pública nomeada curadora especial 

apresentou contestação por negativa geral, não apresentando nulidades 

portanto deve o feito ter regular andamento. Outrossim, tendo em vista que 

as pesquisas correspondentes ao BACENJUD, RENAJUD, ANOREG e 

INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada, intimo o exequente para, no mesmo prazo acima requerer 

mediante petição a referida pesquisa, bem como acostar aos autos a 

planilha atualizada de débito, se for o caso, sob pena de extinção do feito 

por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios 

imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para proceder em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009429-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-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: 

1009429-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ILLE RACHID JAUDY KEHDI REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Intimo o Banco do Brasil para se 

manifestar acerca das alegações dos embargantes de Id. 24301798, 

assim como esclarecer de forma inequívoca a quais contratos se referem 

os documentos apresentados, e se for o caso, exibir TODOS os contratos 

elencados na decisão de Id. 21224469, bem como suas respectivas 

planilhas de evolução de débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

suportar o ônus de sua desídia. Após, concluso para deliberações. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008281-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-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: 

1008281-26.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, MARIA 

JULIA JACINTO DA SILVA, CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA Vistos 

etc... Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de San Remo Comercio de 

Roupas S/A, Maria Julia Jacinto da Silva e Carla Juliana Ferreira da Silva. 

Tramita na 1ª Vara Cível sob o nº 1037256-58.2017 ação de recuperação 

judicial da empresa executada, onde as partes firmaram acordo parcelado 

conforme se infere da petição de Id. 21810349, e em razão disso, por meio 

da petição de Id. 26274735 o exequente pleiteia pela suspensão da ação. 

Assim, defiro o pleito formulado pelo exequente, determinando a 

SUSPENSÃO da ação até 25/07/2027. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002786-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002786-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SAN REMO COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME REU: BANCO BRADESCO Vistos etc... As partes 

entabularam acordo na ação de recuperação judicial pleiteando pela 

suspensão da execução, o que foi deferido nesta oportunidade, assim, 

INTIMO as partes para manifestarem se houve perda do objeto da 

presente ação. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004136-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL MARIA DIAS PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004136-19.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ROSENIL MARIA DIAS PINTO Em consulta ao site do TJMT, 

esta estagiária constatou que as guias de custas e taxas processuais 

foram devidamente recolhidas, entretanto, o Requerente deixou de 

comprovar nos autos os referidos pagamentos. Vistos... Ante a 

informação acima, intimo a Instituição Financeira para, no prazo de 15 dias 

emendar a inicial, comprovando o recolhimento das guias mencionadas, 

sob pena de extinção, visto se tratar de documento obrigatório nos 

processos eletrônicos. CUMPRIDO o contido acima, proceda-se como 

abaixo segue: Verifica-se que o contrato acostado (ID. 28715347) 

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, 

ANO/MODELO: 2013/2014, COR: BRANCA, PLACA: OBG7549, posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 
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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”. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020 Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039814-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCUS DAMASCENO DA COSTA (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 3 9 8 1 4 - 3 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO MARCUS 

DAMASCENO DA COSTA 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... INTIMO o autor 

para em 15 dias juntar planilha detalhada já que a constante com a inicial 

não se encontra inteligível. CUMPRIDO, proceda-se como abaixo segue: 

Recebo a emenda à inicial (ID. 26348833) e tenho como constituída a mora 

do Requerido por Instrumento de Protesto através de edital – ID. 23771888, 

tão somente devido a Instituição Financeira ter comprovado que a 

Notificação Extrajudicial retornou ao remetente com a descrição “Endereço 

Insuficiente” – ID. 26348835. Verifica-se que o contrato acostado (ID. 

23771885) preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CHEVROLET ONIX, COR: PRATA, ANO: 2016, PLACA: PXO6633, 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 - 
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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. 23995648. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059021-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

PESQUEIRO E POUSADA PIQUIRI LTDA - ME (EXECUTADO)

MURILO DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1059021-17.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: PESQUEIRO E POUSADA PIQUIRI LTDA - ME, 

MARINA DIAS DE SOUZA, MURILO DIAS DE SOUZA Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Citem-se os Executados, expedindo-se o mandado de citação e 

penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para garantir a execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a 

possibilidade dos Réus reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 

30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, 

poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Para tanto, intimo o 

Exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 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. Citem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059426-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

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: 

1059426-53.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Cite-se o Executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve 

o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

do Réu reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Saliento que houve o recolhimento 

das diligências (ID. 27490675). Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060007-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA COSTA CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060007-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

CINTHIA COSTA CARVALHO Faço constar que, em diligencia junto ao site 

do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e taxas 

processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Conforme o 

disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o 

juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa 

ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se a Requerida, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficara a Devedora 

dispensado do pagamento de custas processuais. 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”. Saliento que o Banco efetuou o recolhimento da diligência (ID. 

27614214 – pág. 01). Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060092-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUESLEY BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060092-54.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: HUESLEY BORGES DE SOUZA Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Cite-se o Executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve 

o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora do veículo indicado no ID. 27475564 – pág. 03 para 

garantir a execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a 

possibilidade do Réu reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% 

do valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Saliento que o 

Banco efetuou o recolhimento da diligência (ID. 27611496 – pág. 05) 

Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060595-75.2019.8.11.0041

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:

CELSO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060595-75.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: CELSO HENRIQUE DA SILVA Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Cite-se o Executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve 

o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

do Réu reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Saliento que houve o recolhimento 

das diligências (ID. 27706716). Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060617-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. DONHA INFORMATICA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060617-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: R. 

G. DONHA INFORMATICA - ME Faço constar que, em diligencia junto ao 

site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e 

taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Conforme o 

disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o 

juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa 

ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se a Requerida, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficara a Devedora 

dispensado do pagamento de custas processuais. 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”. Saliento que o Banco efetuou o recolhimento da diligência (ID. 

27688222 – pág. 01). Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060643-34.2019.8.11.0041

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:

J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060643-34.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME, JOAO GABRIEL 

HERMOSA RIBEIRO Faço constar que, em diligencia junto ao site do 

Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e taxas 

processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Citem-se os 

Executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

dos Réus reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor 

do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar 

o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Saliento que houve o recolhimento 

das diligências (ID. 27706696). Citem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060648-56.2019.8.11.0041

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:

JASON ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060648-56.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: JASON ALVES DE SOUZA Faço constar que, em diligencia 

junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as 

custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. 

Cite-se o Executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

do Réu reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Saliento que houve o recolhimento 

das diligências (ID. 27706327 – pág. 01). Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060709-14.2019.8.11.0041

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:

SUELMA TELES DA SILVA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060709-14.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: SUELMA TELES DA SILVA MENDES Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Cite-se a Executada, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve 

o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

da Ré reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 
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causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Saliento que houve o recolhimento 

das diligências (ID. 27705805). Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018610-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(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: 

1018610-97.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: VITOR CARLOS DE SOUZA 

VIEIRA EXECUTADO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Embargos à Execução em fase de Cumprimento de Sentença 

ajuizada por VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA em fase de SICREDI 

CENTRO NORTE. A sentença de ID. 12485853 JULGOU EXTINTO a 

presente ação, condenando o Embargante ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor 

atualizado da causa. O Embargante apresentou embargos de declaração 

(ID. 13390377), devidamente contrarrazoado pela Instituição Financeira 

(ID. 14715209), sendo rejeitado por este Juízo (ID. 17708597). 

Posteriormente, o Autor apresentou recurso de apelação (ID. 18289249), 

momento em que o Banco apresentou contrarrazões (ID. 18799574), 

requerendo aquele a substituição dos seus causídicos (ID. 23497345). O 

respectivo recurso teve seu provimento negado, sendo majorado em 15% 

do valor da causa atualizado (ID. 23497348), transitando em julgado o 

referido acórdão (ID. 23497350). A Instituição Financeira requereu o 

cumprimento da sentença, bem como a intimação do Devedor para efetuar 

o pagamento de seu débito – ID. 25055353. Desta feita, intimo Vitor Carlos, 

via DJE, para no prazo de 15 dias efetuar o pagamento do débito indicado 

na planilha de ID. 25055361 (montante que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação de multa 

prevista no art. 523, § 1º do CPC. Em caso de não pagamento, intime-se o 

Credor para apresentar planilha atualizada do débito, incluindo a multa e 

honorários previstos no art. 523 do CPC, no prazo de 15 dias, bem como 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Restando 

silente, por tratar-se de direito disponível, arquivem-se os autos com 

anotações e baixas devidas, visto a conclusão da prestação jurisdicional 

com a prolação da sentença de mérito. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039917-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1039917-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança distribuída primeiramente a 4ª Vara Cível e remetida a 

este Juízo Especializado (ID. 23897871). Constato que a Casa Bancária 

não recolheu/comprovou a guia das custas e taxas processuais (extrato 

anexo). 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, 20 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014687-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014687-97.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES Vistos... Da análise 

aos autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto no ID.22939196 

foi desprovido, conforme v. Acórdão ID. 27369368, que manteve 

inalterada a sentença extintiva do feito. Desta feita, remetam-se os autos 

ao arquivo com as anotações e baixas necessárias, posto inexistir ônus 

de sucumbência. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025696-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-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: 

1025696-22.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: GILBERTO DE OLIVEIRA 

MOURA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos... Da análise aos autos, 

verifico que o Recurso de Apelação interposto no ID. 19074672 foi 

desprovido, conforme v. Acórdão de ID. 26546820. Considerando que a 

sentença (ID. 18542140) foi mantida e tendo em vista a manifestação do 

Banco ID.28797850, intimo o autor para em 15 dias, requerer o que de 

direito, observando o depósito ID.28797850 pag.3. Oficie-se como 

requerido no ID.28797850. Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 20 

de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000769-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA GOMES DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

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: 

1000769-21.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

EXECUTADO: EDIVANIA GOMES DE SIQUEIRA Vistos... Da análise aos 

autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto no ID.21192083 foi 

desprovido, conforme v. Acórdão ID. 26049557, que manteve inalterada a 

sentença extintiva do feito. Desta feita, remetam-se os autos ao arquivo 

com as anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017689-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. DE C. VIEIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (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: 

1017689-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CONSEG ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: H. DE C. VIEIRA COMERCIO - ME 

Vistos etc... Tratam-se os autos de Requerimento Avulso de Busca e 

Apreensão. A ação originária de nº 0005408-21.2018.8.16.0001 (Projudi) 

tramita na 6ª Vara Cível da Comarca de Curitiba – PR. O veículo foi 

apreendido conforme auto de Id. 14244718, e a requerida efetuou a 

purgação da mora neste juízo conforme comprovante de Id. 14323416. 

Ocorre que até o presente momento o valor encontra-se vinculado a este 

juízo, diante da dificuldade encontrada para transferência do montante ao 

juízo originário, especialmente tendo em vista a resposta do Departamento 

de Depósitos Judiciais de Id. 26231792. Em consulta à ação de busca e 

apreensão vislumbra-se que já fora exarada sentença aos 31/07/2019, 

com trânsito em julgado em 03/09/2019. Desta feita, intimo a instituição 

financeira para indicar seus dados bancários, no prazo de 15 dias, com o 

fito de possibilitar a liberação do montante depositado pela requerida a 

título de purgação da mora. Após, concluso para deliberações. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017792-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DECISÃO Processo: 

1017792-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: MARIA JOSE DE SOUZA E 

SILVA EXECUTADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos... Da análise aos 

autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto no ID. 20206152 foi 

desprovido, conforme v. Acórdão ID. 27569257. Considerando que foi 

mantida a sentença de ID. 19753639, que julgou procedente o feito, mas 

deixou de condenar o Banco no pagamento de honorários advocatícios, 

por não ter ocorrido pretensão resistida, assim, intimo o Banco para 

proceder o pagamento das custas processuais em 15 dias. Em caso de 

silêncio, proceda o Sr. Gestor conforme orientação da CGJ, para o Estado 

receber seu crédito e empós, remetam-se os autos ao arquivo com as 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026684-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANILDES DE FATIMA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA OAB - MT3686-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLA MUNHOZ DA ROCHA LACERDA OAB - PR38511-O 

(ADVOGADO(A))

MARISSOL JESUS FILLA OAB - PR17245-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: 

1026684-43.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: JOVANILDES DE FATIMA 

SILVA EXECUTADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL Vistos... Da análise aos autos, verifico que o 

Recurso de Apelação interposto no ID. 18053444 foi desprovido. A 

apelante então interpôs agravo interno, que foi inadmitido, conforme v. 

Acórdão de ID. 27680901. Considerando que a sentença de 

improcedência (ID. 17418249) foi mantida, com suspensão dos honorários 

advocatícios em razão da justiça gratuita, remetam-se os autos ao arquivo 

com as anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002263-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (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: 

1002263-52.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: VALERIANO CORREA DE 

MORAES EXECUTADO: BANCO ORIGINAL S/A Vistos... Da análise aos 

autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto no ID.20054828 foi 

desprovido, conforme v. Acórdão ID.25269042. Considerando que a 

sentença – ID. 19746361 foi mantida, pendendo somente 50% das custas 

processuais pelo Banco, intimo-o para recolher em 15 dias. Em caso de 

silêncio, proceda o Sr. Gestor conforme orientação da CGJ, para o Estado 

receber seu crédito, empós, remetam-se os autos ao arquivo com as 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000894-57.2017.8.11.0041

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:

VLADMIR APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000894-57.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME, NEIDE ALVES DE 

OLIVEIRA RODRIGUES, VLADMIR APARECIDO RODRIGUES, CARLOS 

RODRIGUES Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação Ordinária de 

Cobrança em fase de cumprimento de sentença. A sentença de Id. 

16005806 foi exarada nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em face de CASA E 

CONSTRUÇÃO LTDA, NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, VLADMIR 

APARECIDO RODRIGUES e CARLOS RODRIGUES, condenando os réus ao 

pagamento de R$ 143.665,31, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação. Condeno os réus ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária.” 

Inconformados, os devedores interpuseram Recurso de Apelação ao qual 

foi negado provimento. Na petição de Id. 22597004 o banco requereu o 

cumprimento da sentença, apresentando a planilha de débitos de Id. 

23788004. Assim, intimo os requeridos, via DJE, para efetuarem o 

pagamento do montante apresentado (que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), no prazo de 15 dias, sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC. Empós, tudo 

cumprido, retornem-me os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035918-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOZENIL MARQUES DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (EXECUTADO)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-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: 

1035918-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LOZENIL MARQUES DE 

ALBUQUERQUE EXECUTADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, 

SERASA S/A. Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação Revisional de 

Contrato em fase de cumprimento de sentença. Intimo a autora Lozenil 

para se manifestar acerca da petição do banco de Id. 24529919, 

observando-se o extrato apresentado de Id. 24529920, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção com abatimento do valor indicado pela 

instituição financeira como saldo devedor. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033852-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - DF10524-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 

1033852-96.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc... Tratam-se os autos de 

Ação de Consignação em Pagamento em fase de cumprimento de 

sentença. Não obstante o pleito de Id. 28341627 formulado pelo autor 

vislumbra-se que este não comprovou de qual forma vêm pagando as 

parcelas devidas do contrato, já que parou de consignar em juízo em 

julho/2019, conforme se infere do extrato retirado do SisconDj (em anexo). 

Assim, intimo o autor para os esclarecimentos devidos, no prazo de 15 

dias. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035134-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CRISTINA MARTINS ANTUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA NETZ DO AMARAL OAB - MT10566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

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 DECISÃO Processo: 

1035134-72.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: THEREZA CRISTINA MARTINS 

ANTUNES EXECUTADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos... Da análise aos autos, verifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Instituição Financeira (ID.17829132) foi negado, 

enquanto que o Recurso de Apelação interposto pela parte autora (ID. 

18030006) foi parcialmente provido, para afastar da sentença a cobrança 

do serviço contratado com a denominação genérica de “tarifas”. Desta 

feita, intimo as partes via DJE para querendo, manifestarem no prazo de 

15 dias. Em nada requerendo, remetam-se os autos ao arquivo com as 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se Cuiabá, 20 de fevereiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001355-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMIR OLIVEIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001355-92.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: WALDEMIR OLIVEIRA ALVES Vistos, etc. Ante a 

informação ID.25689265, bem como, o pedido de desistência pela 

Instituição Financeira, tenho que não há como manter um processo ativo, 

quando o autor não tem interesse, persistindo, no entanto, a 

responsabilidade civil e criminal, daquele que tiver conhecimento de 

possível apreensão do bem, decorrente do mandado não devolvido. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 
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o pleito de ID. 20682076 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista que não houve 

determinação nos autos neste sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010363-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

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:

ANTONIO DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

ANTONIO DE CERQUEIRA 29336929100 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para apresentar a certidão de ônus do imóvel 

de matrícula 27.589, penhorado nos autos, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005518-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE AFONSO 05180192170 (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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034697-60.2019.8.11.0041

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:

PRISCILLA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034697-60.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PRISCILLA 

DE OLIVEIRA NASCIMENTO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA 

E SEU ADVOGADO, para providenciar a citação e intimação da apreensão 

da parte requerida 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, 20 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008399-31.2019.8.11.0041

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:

FRANCIELLE CRISTINA ESTEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008399-31.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: FRANCIELLE CRISTINA 

ESTEVES Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para providenciar a citação e intimação da apreensão da 

parte requerida 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, 20 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043595-96.2018.8.11.0041

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:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043595-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: NEWTON CESAR BRANT JARDIM Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso 

processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que 

não serão analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044192-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1044192-31.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: JOAO ALVES PEREIRA 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, 20 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043385-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DANI CRISTINA PERPETUO DA 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: 1043385-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: DANI CRISTINA PERPETUO DA 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, 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, 20 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022368-16.2019.8.11.0041

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:

FERNANDO APARECIDO DA 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: 1022368-16.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: FERNANDO APARECIDO DA 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, 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, 20 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002706-66.2019.8.11.0041

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: 1002706-66.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TRADICAO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: RICARDO MURILO 

DE ARRUDA ALVES - ME 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, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031209-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (EXECUTADO)

POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031209-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: POSTO REDSERV COMERCIAL DE 

COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP, MARCOS MARCELINO ALBUES Vistos, etc. 

Arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009152-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULANO & HERCULANO LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

CARLA CRISTINA DE ARRUDA (EXECUTADO)

KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009152-56.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: HERCULANO & HERCULANO LTDA - ME - ME, KELLY 

CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO, CARLA CRISTINA DE ARRUDA 

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, 20 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026602-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SANTOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026602-75.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MICHEL SANTOS DO NASCIMENTO Vistos, etc. Atualize-se 

o débito da inicial, acrescentando honorários fixados, custas e despesas 

processuais. Após, efetive-se penhora on line. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007049-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BOTELHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007049-08.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: DIEGO BOTELHO 

DA SILVA Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo 

extrajudicial e mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de 

Execução Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, 

etiqueta do processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005760-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIENE ETHEL FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005760-06.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ADRIENE ETHEL FERREIRA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade 

do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao 

número único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para 

efetivar o ato E COMPROVAR A MORA DA PARTE REQUERIDA, COM 

NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO, em quinze dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0039135-30.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR - EPP (EXECUTADO)

LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0039135-30.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR - EPP, LUIZ GONZAGA 

EZEQUIEL JUNIOR Vistos, etc. Oficie-se como o postulado. Após, diga-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

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. Proceda-se com a restrição requerida pela parte 

autora sobre os bens localizados em nome dos executados via Renajud. 

Em seguida, expeça-se mandado de penhora/avaliação dos bens ali 

localizados. Após, intime-se a parte executada da penhora e nomeação de 

depositário fiel. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034063-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE MARCIA BARROS DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034063-64.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: IVONE MARCIA BARROS DOS REIS 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. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0045444-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELCI WILLE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO DA AMAZONIA SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RENATO FRANCISCO KREMER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ARMANDO FERNANDES MORO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-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: 0045444-91.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

GELCI WILLE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DA AMAZONIA SA, 

RENATO FRANCISCO KREMER, ARMANDO FERNANDES MORO, ATLAS 

AGROINDUSTRIAL LTDA. Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E 

SEU ADVOGADO, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos 

repetidos já analisados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007096-97.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068321/2/2020 Página 192 de 231



BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA OAB - RJ142307-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO JOSE DE CAMPOS (EXECUTADO)

ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS (EXECUTADO)

JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA (EXECUTADO)

JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (EXECUTADO)

JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (EXECUTADO)

RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT12233-O (ADVOGADO(A))

HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS OAB - MT15212-E (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a resposta de Ofício e efetuar 

pagamento referente aos emolumentos no cartório do 6º ofício acostados 

aos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036801-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDNEY ALVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036801-93.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CIDNEY ALVES 

MOREIRA EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. Proceda-se o cartório a atualização do débito conforme V. 

Acórdão do recurso de apelação como também do v. Acórdão do RAI, 

apurando-se inclusive os honorários advocatícios. Após, proceda-se o 

abatimento dos alvarás expedidos para verificar a existência de saldo 

remanescente. Após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005175-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FERREIRA DE LIMA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005175-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): EXPEDITO FERREIRA 

DE LIMA NETO REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. O pedido de 

dilação já foi indeferido. Mantenho determinação dos autos. Decorrido o 

prazo legal, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059284-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1059284-49.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: OZENIL RODRIGUES 

PEIXOTO Vistos, etc. O Requerido somente é compelido a qualquer ato no 

feito após a citação, que não ocorreu no caso, considerando que somente 

aperfeiçoa após cumprir a liminar. Assim, mantenho a determinação dos 

autos, devendo ser cumprido como ali posto. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037022-16.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA ANA DE ARRUDA ACOSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0037022-16.2005.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: GONCALINA ANA DE ARRUDA ACOSTA Vistos, etc. 

Deverá o patrono do requerido regularizar a sua representação 

processual, no prazo legal, sob pena desentranhamento da peça de id. 

23027752. Efetivado o ato, proceda-se a dispensa da Curadoria Especial 

como representante do réu. Após, diga o autor sobre pedido de 

impenhorabilidade de valor e conclusos. Não regularizando a 

representação processual, desentranhe-se documentos da parte 

requerida e diga o autor. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de agosto de 

2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020016-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020016-90.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: WESLEY SILVA PEREIRA Vistos, etc. 

Proceda-se penhora online. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041837-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPRESENTACOES COMERCIAIS RIVAN EIRELI - ME (REU)

ENEAS ALVES RIBEIRO (REU)

 

Deverá o exequente se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento 
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de sentença, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016609-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSDARIO SILVA SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0021318-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REU)

OLGA DE FARIA (REU)

CLAUDIO MONARIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-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: 0021318-74.2016.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: CMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME, OLGA DE FARIA, 

CLAUDIO MONARIN Vistos, etc. Proceda-se cancelamento do despacho 

do id n. 27814484 que não corresponde aos autos. Intime-se o autor para 

manifestar sobre embargos monitórios e após, conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

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:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (EXECUTADO)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (EXECUTADO)

VALDIR RUELIS (EXECUTADO)

OBED RUELIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002584-87.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ADRIANE 

FERNANDES ANGELO RUELIS, VALDIR RUELIS, ALAICE DOS SANTOS 

RUELIS, OBED RUELIS Vistos, etc. Proceda-se penhora online. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031885-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BRITO LISBOA (EXECUTADO)

M MORE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIO MORISHITA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

AUTOS N 1031885-79.2018.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): SICREDI CENTRO NORTE ADVOGADO 

DA PARTE EXEQÜENTE(S): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI 

EXECUTADO (A,S): M MORE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

MARCELO BRITO LISBOA e MARIO MORISHITA INTIMANDO(A,S): M MORE 

FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 

16.847.488/0001-27, MARCELO BRITO LISBOA - CPF: 003.756.711-02 e 

MARIO MORISHITA - CPF: 975.279.391-68 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 25/09/2018 VALOR DO DÉBITO: 149.806,84 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, para indicarem bens passíveis de penhora, no prazo de 5 

(cinco) , contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

não o fazendo incorrerem em multa de 5% sobre o valor da causa. Cuiabá 

- MT, 20 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira 

Araújo e Medeiros Segunda Vara Especializada Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1046837-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Fica a parte requerida intimada para manifestar sobre a emenda da inicial 

(id. 25665003), no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0039135-30.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR - EPP (EXECUTADO)

LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-89.2020.8.11.0041

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:

LEANDRO PAES DE FARIAS (REU)

 

Em face do aviso de recebimento AR , retornar pelos Correios por duas 

vezes por pessoa desconhecida, faço proceder à intimação da parte 

autora para manifestar nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026517-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA GONCALVES NONATO (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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006036-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CARDOSO SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005193-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILLIAN FERREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: 1055008-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERIAS DOMINGOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022665-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDE HIPOLITO (EXECUTADO)

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037502-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ROZIN MEDEIROS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação e intimação da apreensão, 

bem como proceder a complementação do oficial de justiça, no prazo legal.

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061363-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO (ESPÓLIO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011070-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENRIQUE CAMILOT (EXECUTADO)

CAMILOT ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

GIOVANNI CAMILOT (EXECUTADO)

NAIR DE LIMA CAMILOT (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004327-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO GOULART (EXECUTADO)

AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023185-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ARLON HECH (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004876-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIA CRISTINA BOAVENTURA DIAS (EXECUTADO)

VILDIANE CRISTINA SENE NUNES SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

ARIANA SILVA PINHEIRO OAB - MT17573-O (ADVOGADO(A))

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043888-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar os ofícios expedidos e 

comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001944-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO SUL TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

KANANDA SILVA DA COSTA (REU)

 

Em face da indicação dos Correios nos envelopes de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038326-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VF ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA (REU)

EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA (REU)

VICTOR AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE (REU)

FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE (REU)

VIRE PARTICIPACOES LTDA (REU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida da parte requerida Victor Augusto Saldanha, como 

desconhecido assinalado pelos correios, faço proceder à intimação da 

parte autora para manifestar nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0018339-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar os ofícios expedidos e 

comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023681-73.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SPENTHOF (EXECUTADO)

SPENTHOF & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar o ofício expedido e 

comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007415-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEGAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE OAB - MT17729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007415-13.2020.8.11.0041. REQUERENTE: EDEGAR FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Edegar Ferreira de Souza 

apresentou a presente Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c 

Danos Morais e Pedido Liminar, em face do Banco Pan S/A. Em síntese 

sustenta a parte autora a inexistência de débito fundado em contratos de 

empréstimos e cartão de crédito inquinados de fraudes, razão pela qual 

requer com a demanda a declaração de inexistência de débito e o 

deferimento liminar da tutela provisória de evidência, com a imediata 

cessação dos descontos efetivados em seu benefício. Pretende que seja 

a parte requerida condenada no pagamento de indenização, a título de 

danos morais, bem como, em repetição de indébito do dano material 

sofrido. Depreende-se nos autos que a intenção da parte autora é 

eminentemente civil, pois pretende reparação de danos morais 

ocasionados, em decorrência de inexistência de débito, pois desconhece 

o contrato de empréstimo que lhe está sendo cobrado. Em que pese ser a 

parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 

2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência 

das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza 

eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas 

Especializadas em Direito Bancário. Além do que, o próprio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, já pacificou o entendimento em 

conflitos de competência, entendendo que não deverão as ações 

eminentemente de natureza cível, tramitar perante as varas de 

competência bancária, devendo desta forma, prevalecer o entendimento 
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do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a matéria perante o E. TJ/MT, 

acerca de conflito de competência, entre as varas cíveis e bancárias, 

vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES 

PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte 

autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição 

FINANCEIRA e a condenação desta à restituição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais, a competência para o 

processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e 

não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui 

natureza eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE 

a QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Desta forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos 

autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007431-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVANIL BENEDITA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007431-64.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: AVANIL 

BENEDITA DA SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: 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, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007540-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRLANE COELHO CANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007540-78.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

IRLANE COELHO CANO 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. 
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Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007456-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BORGES FILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: 

1007456-77.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA JOSE BORGES FILHA 

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 por pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada 

dos demais elementos por ela acostados no feito. Assim, Intime-se a parte 

autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do 

processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006184-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARTINS TAROCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006184-48.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ALESSANDRO MARTINS TAROCO 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, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006931-95.2020.8.11.0041

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:

ROSANGELA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006931-95.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ROSANGELA 

SOARES 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, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006229-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAURO HUDSON MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006229-52.2020.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: NAURO HUDSON MONTEIRO Vistos, etc. Defiro a 

emenda da inicial. 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 
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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, 20 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043406-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO RIBEIRO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1043406-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MARCOS APARECIDO RIBEIRO DA CRUZ Vistos, etc. Em 

face da postulação do autor, remetam os autos ao arquivo por um ano, 

com suspensão do prazo prescricional. Não havendo manifestação, 

passará a decorrer o prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043729-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043729-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): FERNANDO JOSE 

LIRA 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, inexistindo omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada. Assim, cumpra-se a referida em todos seus 

termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007621-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DE AMORIM ORUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007621-27.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ROSA 

MARIA DE AMORIM ORUE 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, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056953-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKIS SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1056953-94.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ERIKIS SOARES DE SOUZA Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 
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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, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024852-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS PAO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ERICA COSTA LIMA DE PAULA (EXECUTADO)

ADIEK SOUSA DE PAULA (EXECUTADO)

JOAO DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0024852-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MINAS PAO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, ERICA COSTA LIMA DE PAULA, ADIEK SOUSA 

DE PAULA, JOAO DE SOUZA LIMA Vistos, etc. Proceda-se a exclusão do 

documento do id n. 25278208, que não corresponde ao feito. Banco do 

Brasil S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente 

Ação de Execução de Título Extrajudicial contra MINAS PÃO IND. E COM. 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, ERICA COSTA LIMA DE PAULA, ADIEK 

SOUSA DE PAULA e JOÃO DE SOUZA LIMA, visando o recebimento de R$ 

131.671,62(cento e trinta e um mil seiscentos e setenta e um reais e 

sessenta e dois centavos), atualizados, representado pelo Contrato de 

Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.256 – juntado id. 127899783. Os 

executados opuseram Exceção de Pré-Executividade cumulado com 

Pedido de Efeito Suspensivo – id. 24976745 - Pág. 4 e arguiram, em suma, 

a nulidade do título executivo extrajudicial hábil para a propositura da 

execução ante uma vez que não foi firmado e aceito, formalmente pelo 

emitente, a ausência da assinatura do devedor principal “minas pão”, uma 

vez que se fez constar o nome do avalista João de Souza Lima como 

emitente do título. Rogaram pelo acolhimento deste instituto. Por sua vez, o 

exequente apresentou impugnação da exceção de pré-executividade 

intempestiva (id. 25588202 - Pág. 1). Sustentou que o título encontra-se 

caracterizada pela autenticidade da assinatura dos contratantes. 

Asseverou que inexiste nos autos qualquer vício que impeça o Autor de 

exercitar o seu direito de credor, buscando pelos meios legais a execução 

forçada da dívida. Aduziu que o executado João de Souza Lima foi quem 

assinou o título uma vez que não se trata de avalista e sim representante 

da empresa Minas Pão Ind. e Com. de Gêneros Alimentícios Ltda. Rogou 

pela rejeição da objeção a execução. Primeiramente, a exceção de 

pré-executivadade somente poderá ser oposta sobre questões que 

devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do 

título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação 

executiva, com o fim de obstar o prosseguimento da execução, sem 

dilação probatória. A ampliação do seu alcance é inadmissível, devendo 

ser discutidas via embargos do devedor. Analisando os autos, é sabido 

que a Cédula de Crédito Bancário, representativa de operações de crédito 

de qualquer natureza, notadamente deve estar acompanhada do 

demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 

10.931/2004. Insurge os executados arguindo, em suma, a ausência de 

assinatura no título executivo do devedor principal. Podemos perceber que 

no título (id. 21861589) o executado João de Souza Lima assinou como o 

representante de a empresa executada Minas Pão Ind. e Com. de Gêneros 

Alimentícios Ltda, inclusive esse é o administrador da empresa conforme 

especificado na cláusula sétima do contrato social da empresa acostado 

aos autos no id. 21861583 - Pág. 2, no qual foi lhe outorgado poderes 

para: “assinar e requer qualquer documento em bancos, podendo ainda 

fazer financiamento e penhoras da empresa”. Apenas para título de 

esclarecimento o executado João de Souza Lima assinou o título executivo 

como representante do executado Minas Pão Ind. e Com. de Gêneros 

Alimentícios Ltda na figura de seu administrador. Desta feita, não há que 

falar em ausência de assinatura do devedor principal. Ademais, o 

executado João de Souza Lima também figura neste feito como devedor, 

já que foi avalista da Cédula Bancária, ora, este sendo avalista da 

empresa na qual é administrador. E ainda, foi devidamente comprovado 

nos extratos a liberação de valores ao devedor principal visando a 

fomentar as suas atividades, fato inconteste. Os executados não 

trouxeram elementos seguros para fulminar o título executivo que o 

processo se aparelha e não juntou ao seu pedido prova pré-constituída do 

direito reivindicado. Em face da legalidade do título executivo objeto da 

demanda não há de se falar em condenação de honorários advocatícios 

como pleiteado pelo executado. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta dos autos NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade, 

por entender os argumentos da exceção não tem prevalência para 

nulificar a execução. Certifique-se sobre expedição de ato citatório a 

todos os executados e quais foram consolidados o ato de citação. 

Havendo citação pendente, intime-se o exequente providenciar a citação 

dos avalistas, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

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:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023801-60.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TAMARA 

NATALI CALDAS DE AQUINO 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, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001527-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.02.20

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068321/2/2020 Página 200 de 231



Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048025-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA SANDRA DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1048025-57.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CLARA SANDRA 

DE ARAUJO SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. Clara Sandra de Araujo Silva, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com a presente Ação Declaratória de Nulidade Contratual 

C/C Revisional de Débito C/C Pedido de Tutela Antecipada contra Banco 

Santander S/A e afirmou que em 29/01/2019 firmou contrato de 

empréstimo pessoal sob o nº 0033-3466-320000144220, no valor de R$ 

16.854,91 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa 

e um centavos), para pagamento em 24 parcelas iguais de R$ 1.377,26 

(hum mil trezentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), 

totalizando um saldo devedor de R$ 33.054,24 (trinta e três mil, cinquenta 

e quatro reais e vinte e quatro centavos), com taxa de juros 

remuneratórios imposta de 5,63% ao mês e 94,61% ao ano. Entretanto, 

referido negócio jurídico serviu para liquidar um empréstimo de 

financiamento do contrato 144220 no valor de R$ 3.597,23 (três mil 

quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos) e 02 débitos de 

fatura de cartão de crédito que somam R$ 8.893,62 (oito mil oitocentos e 

noventa e três reais e sessenta e dois centavos), havendo desvio da 

finalidade do contrato. Não conseguindo mais realizar os pagamentos, a 

autora emitiu nova Cédula de Crédito Bancário de n.º 

0033-3466.320000151270 no importe de R$ 30.553,94 (trinta mil 

quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), em 36 

(trinta e seis) parcelas prefixadas de R$ 2.165,30 (dois mil cento e 

sessenta e cinco reais e trinta centavos). Sustentou que o novo 

empréstimo serviu para liquidar um empréstimo financiamento do contrato 

no valor de R$ 20.780,26 (vinte mil setecentos e oitenta reais e vinte e seis 

centavos) e 02 débitos de fatura de cartão de crédito que somam R$ 

6.313,98 (seis mil trezentos e treze reais e noventa e oito centavos), 

novamente com desvio de sua finalidade, haja vista que houve o 

pagamento de os débitos e não disponibilizado o valor contratado 

totalizando um saldo devedor de R$ 77.950,80 (setenta e sete mil 

novecentos e cinquenta reais e oitenta centavos). No mérito, requereu a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Asseverou sobre a 

transgressão aos direitos pela assinatura de contratos de adesão e no 

qual não foi informado corretamente o que foi negociado. Aduziu sobre a 

cobrança abusiva de juros remuneratórios que ultrapassam a taxa média 

de mercado. Postulou pela concessão de tutela antecedente para a 

suspensão dos pagamentos das parcelas originárias da Cédula Bancária 

nº 00333466320000151270. Requereu a consignação do depósito do 

valor incontroverso, bem como a proibição de remessa do nome da autora 

para os órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou a concessão de justiça 

gratuita. Rogou pela procedência da ação. Juntou documentos de id. 

25348566/258348643. Foi concedida a gratuidade processual e indeferida 

a tutela antecedente e defiro a consignação em pagamento do valor 

incontroverso, sem afastar a mora conforme id. 25360263. O requerido 

apresentou contestação de id. 26401170 na qual fez uma síntese do 

pedido inaugural. Arguiu a inépcia da inicial em razão da não observância 

do art. 330,§2º do CPC, bem como impugnou a assistência gratuita 

concedida. Informou que apenas ajuizamento da revisional não exclui a 

parte autora da obrigação assumida junto à Instituição Financeira. 

Impugnou o valor ofertado para pagamento. Aduziu o inadimplemento da 

autora, sendo permitida a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito para medida de seu regular direito. Destacou a inexistência de 

irregularidades no contrato a luz dos artigos 104, 421 e 422 do CC e que 

não se sujeita a limitação dos juros remuneratórios estipulado na Lei de 

Usura. Refutou o pedido de inversão do ônus da prova. Discorreu sobre a 

impossibilidade de revisão de ofício dos juros aplicados. Recusou o 

recebimento dos valores consignados e ante o depósito parcial de 

valores, não há como afastar a mora contratual. Destacou a 

impossibilidade de suspensão dos pagamentos dos empréstimos. Rogou 

pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. 

26401172/26401174. A autora apesar de intimada não apresentou réplica 

à contestação, conforme certidão de decurso de prazo de id. 29303760. 

Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Declaratória de Nulidade Contratual 

C/C Revisional de Débito C/C Pedido de Tutela Antecipada contra Banco 

Santander S/A e afirmou que em 29/01/2019 firmou contrato de 

empréstimo pessoal sob o nº 0033-3466-320000144220, não conseguindo 

liquidar efetivou novo empréstimo n.º 0033 -3466.320000151270, no qual 

afirma desvio de finalidade pois foi utilizado para liquidar débitos em conta 

corrente. Roga pela concessão de tutela de urgência para consignação 

das parcelas do valor incontroverso, bem como a proibição de inscrição 

do nome da requerente nos órgão de proteção ao crédito e suspensão da 

exigibilidade dos pagamentos do empréstimo; concessão da justiça 

gratuita; aplicação do CDC e revisão dos juros remuneratórios. Por seu 

turno, o requerido arguiu a inépcia da inicial pela ausência do cumprimento 

do art. 330§ 2º do CPC; impugnou a concessão da gratuidade processual 

e asseverou sobre a legalidade do contrato. Compulsando os autos 

verifica-se que está pronto para receber decisão, dispensando produção 

de provas em audiência ou pericial, cabendo julgamento antecipado na 

lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. De início 

cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que, 

a própria parte autora, colacionou nos autos, o contrato de origem e o que 

serviu de renovação, estando o processo apto ao julgamento. Com 

relação a preliminar de inépcia da inicial pela falta de cumprimento do art. 

330 § 2º do CPC, não merece guarida, pois não há fundamento do 

excesso de valores, e sim, questionamento sobre a legalidade cobrança 

de encargos contratuais, no qual pretende exclusão de alguns. Ademais, 

juntou cálculo da dívida que entende como correto, bem como indicou o 

valor que consignação. Rejeito. É patente, que no caso, tem aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e 

súmula 297 do STJ. Sobre a impugnação da concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, questão já resta dirimida nos autos, havendo preclusão 

temporal da questão, pois não houve interposição de recurso. De acordo 

com a inicial, não houve questionamento sobre os contratos de cartão de 

crédito, a requerente limitou-se a questionar o desvio de finalidade 

alegando que os valores dos financiamentos junto ao requerido serviram 

para abater possíveis débitos. Entretanto, se abatimento da quantia 

contratada que foi disponibilizada em sua conta através dos contratos 

objeto da lide, foram abatidos débitos indevidos não é o objeto desta ação, 

nem no pedido mediato ou imediato. Para não haver julgamento 

“extra-petita” será levado a termos apenas os pedido da inicial, com 

relação ao contrato de nº 00333466320000151270 conforme item "b" dos 

pedidos da autora. Destaca-se que referida Cédula Bancária foi realizada 

para confissão e renegociação da dívida referente ao Empréstimo Pessoal 

nº 0033 -3466 -320000144220. Segundo o referido título, o valor da dívida 

confessada foi de R$ 30.553,94 (trinta mil quinhentos e cinquenta e três 

mil e noventa e quatro centavos) sendo o mesmo valor do empréstimo 

concedido (item 11.2 e 11.3 da cédula - id. 25348643 - Pág. 1) O montante 

efetivamente financiado foi de R$ 30.914,21 (trinta mil novecentos e 

quatorze reais e vinte e um centavos), para pagamento em 36 (trinta e 

seis) parcelas, sendo que o referido valor com os encargos ficou no valor 

total de R$ 77.950,80 (setenta e sete mil novecentos cinquenta reais e 

oitenta centavos) como constante da cláusula 11.6 do negócio jurídico. Ou 

seja, não houve qualquer desvio de finalidade do empréstimo concedido, 

apenas foram realizadas as quitações de débitos inadimplidos junto ao 

Requerido quando o valor foi disponibilizado em sua conta. Ou seja, o 

contrato não contém qualquer vício como narrado na inicial em relação a 

liberação na conta, não houve desvio de finalidade. Se a autora deve ou 

não os débitos descontados, deverá valer-se de procedimento próprio 

para apurar, a questão é que lhe foi concedido um crédito no valor 

contratado. Pela Cédula de Crédito firmada de nº 00333466320000151270 

acostado aos autos id. 25348643, verifica que possui a abusividade na 

fixação de taxas juros no período da normalidade, pois o percentual ali 

fixado está dentro do valor de mercado, ou seja, 5,84% ao mês e 97,61% 
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ao ano – conforme “Taxa de Juros”. É autorizada a revisão contratual 

quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros 

cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o 

avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de 

não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros 

de forma abusiva como demonstrado nos autos. Já há muito tem 

pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de 

juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo 

se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e 

Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos. Ainda, só se considera 

abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e 

meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento este do 

próprio STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Portanto, não resta 

configurada a abusividade alegada em face dos juros indicados pela 

própria autora em sua exordial. Entretanto, podemos verificar que de 

acordo com a tabela do Banco Central para operação da mesma natureza, 

o valor da Instituição Financeira é de 2,34% ao mês de acordo com o sítio 

h t t p s : / / w w w . b c b . g o v . b r / e s t a t i s t i c a s / r e p o r t t x j u r o s / ?

path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-por

T a x a s A n u a i s . r d l & n o m e = P e s s o a % 2 0 F % C 3 % A D s i c a % 2 0 -

%20Cr%C3%A9dito%20pessoal%20consignado%20privado&parametros=

tipopessoa:1;modalidade:219;encargo:101&exibeparametros=false&exibe_

paginacao=false Assim, no débito desde a origem das faturas dos cartões 

de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 

2,34% ao mês. Deverá o requerido moldar a cobrança da Cédula bancária 

de nº 00333466320000151270 como acima citado, desde sua origem. 

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a 

adequação do referido contrato, como dirimido, deverá proceder a 

suspensão dos descontos na conta corrente da parte autora. Ao final, 

havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos 

referidos descontos, pelo prazo avençado. Do mesmo modo, “ad 

cautelam” amplio os efeitos da tutela de urgência acima, não devendo 

ocorrer à inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao 

crédito até a apuração do valor real do contrato. Inviável conceder o 

depósito nesta fase processual, pois o requerido deverá adequar o 

contrato. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, 

Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Nulidade 

Contratual C/C Revisional de Débito C/C Pedido de Tutela Antecipada e 

ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 

487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, concedendo a tutela 

urgência para cessar imediatamente os descontos na conta corrente da 

parte autora e a requerida abster-se de inserir o nome do requerente nos 

cadastro de proteção ao crédito. Determino que na Cédula Bancária n. 

003334663200000151270 sejam aplicados os juros remuneratórios de 

2,34% ao mês desde sua origem Expeça-se o necessário. Considerando 

que a parte autora decaiu da parte mínima, condeno o requerido nas 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizados a partir do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo, ficando o requerido intimado para pagar a 

condenação em quinze dias, do trânsito em julgado, sob pena de multa de 

dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029628-47.2019.8.11.0041

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:

GERALDINO JOSE BENETOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029628-47.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: GERALDINO JOSE BENETOLI Vistos etc. O INFOJUD se 

constitui em instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o 

Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos 

procedimentos executórios. O referido sistema substitui o anterior 

procedimento de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de 

declarações pela Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser 

analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser permitida 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos. No 

caso concreto, a parte Requerente não comprovou ter exaurido todas as 

diligências para localizar o endereço atual da parte Requerida, razão pela 

qual, indefiro o pleito de pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, 

intime a parte interessada para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020979-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S X FERNANDES HEFFEL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020979-64.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: S X FERNANDES HEFFEL EIRELI - ME Vistos etc. O INFOJUD 

se constitui em instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o 

Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos 

procedimentos executórios. O referido sistema substitui o anterior 

procedimento de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de 

declarações pela Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser 

analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser permitida 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos. No 

caso concreto, a parte Requerente não comprovou ter exaurido todas as 

diligências para localizar o endereço atual da parte Requerida, razão pela 

qual, indefiro o pleito de pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, 

intime a parte interessada para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006985-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. L. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006985-61.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MARIA DE FATIMA LOPES VANDES Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

em face de MARIA DE FATIMA LOPES VANDES com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 
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de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031004-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031004-05.2018.8.11.0041 AUTOR(A): THOMAS DORILEO LOUZICH 

SILVA REU: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

revisional de contrato em que a parte Autora pugnou, liminarmente, pela 

consignação da parcela incontroversa e pela exclusão do nome dele dos 

órgãos de restrição ao crédito independente do depósito judicial, sob o 

fundamento de ausência de mora. Compulsando os autos, verifica-se que 

este Juízo indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 330,I, do Código de Processo Civil, sob o 

fundamento de que a parte Autora não indicou de forma expressa quais 

as cláusulas contratuais pretendia rever, além do valor incontroverso (ID 

18286472). Irresignada, a parte Autora interpôs recurso de apelação 

contra a sentença supracitada (ID 19736388). O desembargador relator do 

recurso monocraticamente reconheceu de ofício a nulidade da sentença 

apelada e determinou o retorno dos autos para fins de cumprimento do 

artigo 321 do Código de Processo Civil (ID 26388354). Pois bem. Registro 

que tratando-se de ação revisional, os pedidos da inicial não podem ser 

formulados de forma vaga, quando a maior parte da peça exordial é 

recheada de generalidades sem especificação das clausulas alegadas 

abusivas, ou sem sequer apresentar o contrato objeto da demanda, 

limitando-se à autora em postular a declaração de nulidades das cláusulas 

que estejam em afronta a legislação e via de consequência excluir os 

juros capitalizados, o afastamento de todo e qualquer encargo contratual 

moratório. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS 

CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – 

NÃO QUANTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). 

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, 

pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades 

de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser 

revistas, bem como não indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 

9630/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 30/05/2017) Portanto, determino a emenda a inicial para 

que a parte Autora apresente o contrato a ser revisionado, sob pena de 

inépcia da inicial, em quinze (15) dias, nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil Intima-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012601-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI APARECIDA PIVATTO ROMAO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012601-85.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AYMORE REU: MARLI 

APARECIDA PIVATTO ROMAO Vistos etc. O INFOJUD se constitui em 

instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, 

traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos 

executórios. O referido sistema substitui o anterior procedimento de 

fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações pela 

Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser analisada pelo 

Magistrado, uma vez que, deve ser permitida excepcionalmente, quando 

esgotadas as diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o 

que não restou demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte 

Requerente não comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar 

o endereço atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de 

pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada 

para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004030-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULLIVAN LUIZ NEVES MACIEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004030-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: SULLIVAN LUIZ NEVES MACIEL 

Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação entre a 

Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 
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sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039027-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR CORREA (REQUERIDO)

NEUZA CORREA (REQUERIDO)

RENOVACAO CONSERVACAO SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039027-37.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: RENOVACAO CONSERVACAO SERVICOS LTDA - ME, 

JOSEMAR CORREA, NEUZA CORREA Vistos etc. O INFOJUD se constitui 

em instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o Poder 

Judiciário, traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos 

procedimentos executórios. O referido sistema substitui o anterior 

procedimento de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de 

declarações pela Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser 

analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser permitida 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos. No 

caso concreto, a parte Requerente não comprovou ter exaurido todas as 

diligências para localizar o endereço atual da parte Requerida, razão pela 

qual, indefiro o pleito de pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, 

intime a parte interessada para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017374-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE NEVES TAVARES AVILA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017374-42.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: SIMONE NEVES TAVARES AVILA Vistos etc. O INFOJUD se 

constitui em instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o 

Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos 

procedimentos executórios. O referido sistema substitui o anterior 

procedimento de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de 

declarações pela Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser 

analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser permitida 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos. No 

caso concreto, a parte Requerente não comprovou ter exaurido todas as 

diligências para localizar o endereço atual da parte Requerida, razão pela 

qual, indefiro o pleito de pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, 

intime a parte interessada para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032985-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALEXANDER TRANSPORTES EIRELI EPP - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032985-06.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALEXANDER TRANSPORTES EIRELI EPP - EPP, ALEXANDER 

DOS SANTOS Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de 

comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo 

mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos executórios. 

O referido sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de 

informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, 

contudo, a sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez 

que, deve ser permitida excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não 

restou demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043648-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON ANTUNES DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043648-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

HAMILTON ANTUNES DE MORAES Vistos etc. O INFOJUD se constitui em 

instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, 

traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos 

executórios. O referido sistema substitui o anterior procedimento de 

fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações pela 

Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser analisada pelo 

Magistrado, uma vez que, deve ser permitida excepcionalmente, quando 

esgotadas as diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o 

que não restou demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte 

Requerente não comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar 

o endereço atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de 

pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada 

para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029919-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA (REU)

INSTITUTO DE ENSINO CESUC LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029919-18.2017.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REU: 

INSTITUTO DE ENSINO CESUC LTDA, JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA 

Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação entre a 

Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 

sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006026-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO KORMANN ALEXANDRE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006026-27.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SANDRO KORMANN ALEXANDRE Vistos etc. O INFOJUD se 

constitui em instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o 

Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos 

procedimentos executórios. O referido sistema substitui o anterior 

procedimento de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de 

declarações pela Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser 

analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser permitida 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos. No 

caso concreto, a parte Requerente não comprovou ter exaurido todas as 

diligências para localizar o endereço atual da parte Requerida, razão pela 

qual, indefiro o pleito de pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, 

intime a parte interessada para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011715-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011715-52.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOSIAS 

DOS SANTOS NETO Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de 

comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo 

mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos executórios. 

O referido sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de 

informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, 

contudo, a sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez 

que, deve ser permitida excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não 

restou demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016101-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR MORAES COUTINHO (EXECUTADO)

AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL AMAZONIA EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016101-33.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL AMAZONIA EIRELI, 

VALDENIR MORAES COUTINHO Vistos etc. Defiro o pedido feito no id. 

anterior para determinar a intimação pessoal ao Banco do Brasil S.A. a fim 

de que apresente nova procuração nos presentes autos. Às 

providências. Intime-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1377303 Nr: 3667-24.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MENDES NOGUEIRA ME, VALDIR MENDES 

NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de parcelamento das custas processuais em 3 parcelas 

mensais.

 Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC).

 As demais parcelas deverão ser recolhidas e comprovadas nos autos a 

cada 30 dias após o pagamento da primeira parcela, sob pena de extinção 

do feito.

Com o cumprimento integral, certifique o cartório e remetam-se conclusos, 

já apensos aos autos principais declinado na exordial.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730448 Nr: 26510-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio dos Santos Alves - 

OAB:20853-A/OAB-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO SEM QUE HOUVESSE 

MANIFESTAÇAO DA PARTE REQUERIDA. DESDE JÁ INTIMO A PARTE 

AUTORA MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879519 Nr: 16513-49.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUALBERTO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PAN S.A, BANCO 

DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 apresente o apelado as contra razões ao recurso apresentado pela parte 

BANCO DO BRASIL S/A , no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918358 Nr: 42304-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO XAVIER DE ARRUDA, 

LUAN FERREIRA XAVIER, LUCIANA FERREIRA FERNANDES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE NESTA DATA, DECORREU O PRAZO DA CARTA DE 

INTIMAÇÃO, SEM QUE A PARTE AUTORA DESSE PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923385 Nr: 45443-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEZERRA BELÉM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO, SEM QUE A PARTE AUTORA 

MANIFESTASSE NOS AUTOS. CERTIFICO QUE NESTA DATA, IMPULSIONO 

O PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB. PENA DE EXTINÇÃO, NOS 

TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954913 Nr: 2563-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ANSELMO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO REQUERIDO PELO AUTOR. QUE 

NESTA DATA, INTIMO O REQUERENTE NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA 

DAR ANDAMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020814 Nr: 32335-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE CRISTINA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o despacho não foi devidamente publicado, encaminho 

os autos para regularização Vistos.

 Intimem-se as partes, para em 10 (dez) dias apresentar minuta do referido 

acordo devidamente assinada por ambos, para apreciação e consequente 

homologação.

 Intime-se

Cumpra-se.

Às Providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 334852 Nr: 5649-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELO BEZERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY JOSE CAMPOS - 

OAB:44243

 Vistos etc.

Haja vista o trânsito em julgado da decisão que decidiu o cumprimento de 

sentença, e ainda a decisão do Eg. STJ, juntada às fls. 723/727, que em 

sede de agravo não conheceu do recurso especial interposto pelo réu, 

defiro o pedido de fls. 731/733.

Expeça-se o alvará, como requerido.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426879 Nr: 9465-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONEIDE APARECIDA CESÁRIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - 

OAB:217.897

 CONSIDERANDO QUE A INTIMAÇÃO NÃO SAIU COM EXCLUSIVIDADE NO 

NOME DO ADVOGADO INDICADO RENOVO A PUBLICAÇÃO NESTA 

DATA: Posto isso, sem maiores delongas e pelo mais que nos autos 

consta, NÃO ACOLHO as contas apresentadas pelo Banco.

Intime-se a OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para 

efetuar o pagamento da condenação, conforme memória de cálculo 

juntada às fls.143/144, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora 

online, com acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023408 Nr: 33608-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. A. DE CARVALHO JUNIOR COMÉRCIO - ME, 

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo requerido pelo autor, manifeste em 

cinco dias comprovando a publicação do edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845568 Nr: 49244-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, OSMAR XAVIER GONÇALVES, TEREZINHA LISIEUX 

ALVES MORO, LUCIMAR MACHADO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a certidão retro não saiu com o nome do patrono da 

parte exequente revono encaminhamento intimo o credr no prazo 

legal,para manifestar nos autos sobre carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747818 Nr: 45083-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃO DE QUEIJO DELICIAS DA ALICE LTDA - 

ME, ALISSOM ALVES CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790904 Nr: 44965-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA, ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA MANGABEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:

 Procedo à intimação da DR(A)TRICIA THOMMEN MACIEL 26218/0 OAB: 

para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena 

de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795314 Nr: 1646-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO REGIONAL DE MEDIAÇÃO, 

CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM - CRAM, BEATRIZ WRZESINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito. 

Manifeste o credor requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811196 Nr: 17687-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH ALEXANDRA DIAS ME, ELIZABETH 

ALEXANDRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129427 Nr: 22783-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que o devedor não efetuou o pagamento do débito. Manifeste o 

credor em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124373 Nr: 20610-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA FLORESTA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

EPP, DOMINGOS DA SILVA, LAZARO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o decurso do prazo requerido, manifeste o credor em cinco 

dias requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 723171 Nr: 18755-83.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAÇO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT

 Vistos.

Tendo em vista a juntada do comprovante da guia de recolhimento (fl. 89) 

defiro o desarquivamento dos autos.

Todavia, considerando o interesse da parte Requerente quanto ao 

cumprimento de sentença, determino a sua intimação para instruir os autos 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, de acordo com o 

que dispõe o art. 524, do CPC.

Cumprida a diligência, venham-me conclusos para determinar os trâmites 

da fase executiva em cumprimento de sentença.

 Intime-se. Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1411752 Nr: 11575-35.2019.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES PAGOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:OAB/MT 6.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente conforme postulado 

à fls. 29, 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 
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junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 877422 Nr: 15072-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEROLINO JOSE DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FARIA GARDIN - 

OAB:8.849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos.

I. Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito se 

trata, agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

II. Intime-se a parte Devedora para pagar a quantia referente ao débito no 

valor R$ 17.674,15, acrescido de custas, em havendo, indicado pela parte 

Credora à fl. 207v., no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado 

que a ausência do pagamento em tal interregno, importará na aplicação de 

multa de 10% e de honorários de advogado também de 10%, indicados no 

artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.

III. Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

IV. Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para que a 

parte Devedora, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

V. Int. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057286-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO FERREIRA DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1057286-46.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOAO BOSCO FERREIRA DE SA Vistos etc. - I - Certifique-se 

a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face de JOAO BOSCO 

FERREIRA DE SA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006234-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELUCE ARRUDA DE CAMARGO MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006234-74.2020.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: BELUCE ARRUDA DE CAMARGO MONTEIRO Vistos 

etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais 

taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO em face de BELUCE ARRUDA DE CAMARGO MONTEIRO com 

pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma 

do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do 

contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá 

ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso 

de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu 

domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja 

realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro 

diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de 

arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser 

justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao 
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arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; 

e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação 

do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do 

chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no 

prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na 

forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de 

revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer 

no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do 

valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), 

com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: 

a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado 

pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes 

ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do 

mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de 

pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da 

dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação 

equitativa. Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar 

as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos 

autos. A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 

1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da 

apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da 

integralidade da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, 

deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de 

cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de 

eventual saldo remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de fevereiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003843-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA PINHO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003843-49.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: AMELIA PINHO DE ASSIS 

Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e 

demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso 

do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) 

guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a 

devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de AMELIA 

PINHO DE ASSIS com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006344-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 6 3 4 4 - 7 3 . 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: JOSE HENRIQUE 

DE SOUZA RODRIGUES Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de JOSE 

HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES com pedido de liminar de apreensão de 

bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há 

prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da 

parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, 

mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao 

oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 
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acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004778-89.2020.8.11.0041

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:

ODENIR DE SOUZA AIARDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004778-89.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ODENIR DE SOUZA AIARDES Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A em face de ODENIR DE 

SOUZA AIARDES com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003830-50.2020.8.11.0041

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:

ANTONIO JOSE GONCALVES DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003830-50.2020.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ANTONIO JOSE GONCALVES DE FARIAS Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face 

de ANTONIO JOSE GONCALVES DE FARIAS com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 
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extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006477-18.2020.8.11.0041

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:

JOZEFA BARBOSA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006477-18.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOZEFA BARBOSA 

NUNES Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das 

custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. 

No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação 

da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para 

efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de JOZEFA 

BARBOSA NUNES com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006830-58.2020.8.11.0041

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:

GEORGE ABRAO DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006830-58.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: GEORGE ABRAO DIAS DE SOUZA 

Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e 

demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso 

do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) 

guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a 

devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de GEORGE ABRAO DIAS DE 

SOUZA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 
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FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003762-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DE LIMA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003762-03.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ELIZABETH DE LIMA SOUZA Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A em face de ELIZABETH 

DE LIMA SOUZA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006875-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO FONTANELLE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006875-62.2020.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LUIS 

FERNANDO FONTANELLE DE SOUZA Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por AYMORE em face de LUIS FERNANDO 

FONTANELLE DE SOUZA com pedido de liminar de apreensão de bem 

alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006879-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO SOUZA BARCELLOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006879-02.2020.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ROGERIO SOUZA BARCELLOS Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por AYMORE em face de ROGERIO SOUZA 

BARCELLOS com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006355-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FLAVIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006355-05.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUIZ FLAVIO PEREIRA Vistos etc. - I 

- Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de LUIZ FLAVIO PEREIRA com pedido de 

liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.

-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 

Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 

dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 

contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006862-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTHER CELINA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006862-63.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ESTHER CELINA SILVA ARAUJO Vistos etc. - I - Certifique-se 

a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 
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Apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A em face de ESTHER 

CELINA SILVA ARAUJO com pedido de liminar de apreensão de bem 

alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007130-20.2020.8.11.0041

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:

TAYLA DE QUEIROZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007130-20.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: TAYLA DE QUEIROZ SILVA Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A em face de TAYLA DE 

QUEIROZ SILVA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003576-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BERNARDO DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003576-77.2020.8.11.0041 AUTOR: RUBENS BERNARDO DE AGUIAR 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora 

propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito 

por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o 

fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha 

de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito, e ainda a exibição do contrato original. 

Pois bem! Tutela só se concede quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos exatos termos do art. 300, do CPC, o que a meu ver, não 

ocorre na espécie. No caso vertente não verifico aqueles elementos. No 

que tange a suspensão dos descontos, não está evidenciado o periculum 

in mora, e muito menos o fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, 

segundo a inicial, vêm se dando há bastante tempo, o segundo porque, 

aparentemente, o empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. 

No que diz respeito à inserção do nome do devedor em cadastro de 

proteção ao crédito, é exercício regular de direito caso haja inadimplência, 

e a instituição financeira poderá responder civilmente caso o faça 

erroneamente, ou com abuso. Por fim, quanto ao pedido de exibição do 

contrato, também não vejo necessidade, é obrigação da instituição 
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demandada apresentá-lo com a sua defesa, sob pena de se refutarem 

verdadeiros os atos alegados na exordial que digam respeito ao contrato. 

Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004054-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALTASAR LOPES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1004054-56.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BALTASAR LOPES 

FERREIRA REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos, etc. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código 

de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, a parte requerida fez o pagamento dos 

honorários advocatícios e à restituição de contrato. Considerando que o 

valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela 

qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e 

declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

para levantamento do valor depositado, no montante de: R$ 3.439,95 (três 

mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) em 

favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no ID. 29212643. Após, a expedição do alvará, arquivem-se. 

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048392-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MANOEL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça para CITAÇÃO, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de revogar a liminar anteriormente 

concedida_

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006953-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP (REU)

EUDES GARCIA DE ARAUJO (REU)

MARIA DA COSTA MENEZES (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: 1036873-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019816-83.2016.8.11.0041

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:

CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO (EXECUTADO)

JOAQUIM CARVALHO MORAES (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.

Ofício Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034125-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO OAB - SP241999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Ofício n.º 36/2020 

Dados do processo: Processo: 1034125-07.2019.8.11.0041; Valor causa: 
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R$ 18.509,35; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[Alienação Fiduciária]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: VERA LUCIA DOS SANTOS 

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 1034125.07.2017.811.0041 distribuição em 23/09/2019 em face de 

estar há mais de 140 dias, devidamente cumprido no prazo de 05 dias, nos 

termos da CNGC, sob as penas da lei. CUIABÁ, 20 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: 1007430-79.2020.8.11.0041

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:

WESLLEY DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007430-79.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos cópia do 

Contrato com cláusula de Alienação Fiduciária referente ao veículo 

descrito na inicial de Id 29453456, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devidamente assinado pelo requerido quando da contemplação do 

consórcio, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. II 

- Ademais, 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, 20 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: 1007434-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIL MARIA CORREA DANIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007434-19.2020.8.11.0041. 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, 20 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: 1044825-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

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:

MARCILIO JOSE DA SILVA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044825-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

MARCILIO JOSE DA SILVA JUNIOR Despacho Vistos etc. Defiro a consulta 

dos dados cadastrais do requerido pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Marcilio José da Silva 

Junior – CPF nº 034.451-961-92. 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, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 20 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: 1008413-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANASTACIO SILVESTRE CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (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. 

1008413-15.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Aguarde-se decisão 

final nos mencionados autos da ação Revisional apensa de n. 

1023586-79.2019, para que não ocorra prejuízo à nenhuma das partes, 

posto que afeta o julgamento da presente ação. Após, retornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 20 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: 1015248-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS PAISAGISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

NILSON NERES REIS SOUZA (EXECUTADO)

MARIA DOS REIS SOUZA LEAL (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: 1003371-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS NHOZINHO DE ARRUDA (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: 1023964-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO OLIVEIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

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: 1030943-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THULLIANA IZABELLA MODENA MARTIN (EXECUTADO)

CASA DO PET SHOP LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO CASTRILLON DA FONSECA (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 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: 1041034-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA DAS NEVES WOITOVICZ (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: 1021063-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEXANDRE MENDONCA (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: 1042196-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA GONCALVES NONATO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043460-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARATHA PAULA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000115-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILLA PAULA ALTIMARI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027915-71.2018.8.11.0041

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:

ITAMAR ZEITOUN (REU)

I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP (REU)

IRLAN ZEITOUN (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035667-60.2019.8.11.0041

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:

FAUSTA REGINA DE MELO GONCALVES (REU)

REGINA MELO - ARTEFATOS DE COURO LTDA (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: 1023322-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIO AQUINO DE AMORIM JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que os Embargos de Declaração foram conhecidos 

porém REJEITADOS verifico que a Sentença vergastada na Apelação (ID 

26623897) da parte Autora ( Ercilio Aquino de Amorim Júnior) permaneceu 

incólume, desta feita não há o que ratificar, consta no ID 27211977 a 

certidão de tempestividade do recurso interposto, portanto impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada/banco autor para apresentar 

contrarrazões ao referido Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020677-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR TRABUCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-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: 

1020677-64.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ALMIR 

TRABUCO Despacho Vistos etc. Intime-se a parte autora e seu patrono via 

imprensa, para manifestar acerca da petição e documentos juntados pelo 

requerido, consoante ID's 26776667, 26776674, 26776675 e 26776677, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

certifique o necessário e retornem os autos conclusos. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 20 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: 1020296-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIROMI KIKUDA (EXECUTADO)

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020296-61.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: HIROMI KIKUDA, NELSON HIROSHI KIKUTA Despacho Vistos 

etc. I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema. II – Intime-se o 

exequente pessoalmente (via postal, com AR) e seu patrono via imprensa, 

para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1041338-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE GORGES (EMBARGANTE)

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041338-64.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: CARLOS JOSE GORGES, 

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S/A Despacho Vistos etc. Certifique a Secretaria a tempestividade 

da Impugnação aos Embargos à Execução apresentada junto ao ID 

26762384. Sendo tempestiva, intimem-se os embargantes para 

manifestarem sobre a Impugnação aos Embargos à Execução constante 

de ID 26762384, no prazo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 20 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: 1038444-52.2018.8.11.0041

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 JOSE GORGES (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR OAB - MT21646-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-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: 

1038444-52.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: CARLOS JOSE GORGES, MARIA DE FATIMA BATISTA 

BENDO GORGES Despacho Vistos etc. Em razão da decisão proferida nos 

autos dos Embargos à Execução apensos de n . 

1041338-64.2019.8.11.0041 PJE, em que foi concedido efeito suspensivo 

à presente execução, aguarde-se na Secretaria a decisão final do 

mencionado apenso. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 20 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: 1039608-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VIEIRA DE PAULA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042881-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREIK WANDER RODRIGUES MACIEL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031455-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO JOSE DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000095-14.2017.8.11.0041

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:

LENDOMAR FERNANDES RODRIGUES (EXECUTADO)

PRO RACE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1056300-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDO JOSE OLAVARRIA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009586-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA E ARRUDA LTDA - ME (EXECUTADO)

NIVALDO PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003074-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M M DI MERLO - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013059-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu patrono 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob pena de 

desinteresse no prosseguimento da ação e desistência do feito, 

ensejando sentença sem julgamento do mérito nos termos do art.485 do 

CPC

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045196-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIL FORTUNATO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-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. 

1045196-06.2019.8.11.0041 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, 20 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007130-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNES ENNS DI LORETO (REU)

FERNANDO PACHECO DI LORETO (REU)

DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REU)

KARINA PACHECO DI LORETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-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. 

1007130-88.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem expressamente quanto à possibilidade de 

designação de audiência de conciliação na tentativa de composição 

amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010360-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA (EMBARGANTE)

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EMBARGANTE)

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-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. 

1010360-41.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem expressamente quanto à possibilidade de 

designação de audiência de conciliação na tentativa de composição 

amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794839 Nr: 1160-03.2013.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMILDES MARCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFÂNIA GONÇALVES 

BARBOSA COLMANETTI - OAB:21.099/GO, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada ESTEFÂNIA GONÇALVES 

BARBOSA COLMANETTI, OAB/GO 21.099 a regularizar sua 

representação processual, ante a ausência de procuração e/ou 

substabelecimento lhe outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1163885 Nr: 37495-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSORCIOS S.A ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Vistos e etc...

01- Face ao AI interposto nestes autos, mantenho a decisão agravada por 

seus próprios fundamentos.

02- Cumpra-se a decisão do Relator.

03- Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

04- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804856 Nr: 11324-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MÁRCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 232.751, 

MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista as petições juntadas aos autos, intimo os advogados 

ARIOSMAR NERIS, OAB/SP 232.751 e ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO, OAB/MT 

12.560 para que esclareçam quem é o representante legal do Exequente, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744659 Nr: 41728-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISA ARRUDA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819372 Nr: 25645-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, OSMAR XAVIER GONÇALVES, TEREZINHA LISIEUX 

ALVES MORO, LUCIMAR MACHADO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, JULIERME ROMERO - OAB:OAB/MT 6240

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado JULIERME ROMERO, OAB/MT 

6.240 a regularizar sua representação processual em relação à 

executada TEREZINHA LISIUX ALVES MORO, ante a ausência de 

procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927821 Nr: 48121-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BETIL MANOEL DE ARRUDA, 

LORIANA CARVALHO DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada THAIS DANIELA TUSSOLINI 

DE ALMEIDA, OAB/MT 21.589 a regularizar sua representação 

processual, ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe 

outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174009 Nr: 22375-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA 

SILVA, ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado WALDIR CECHET JÚNIOR, 

OAB/MT 4.111 a regularizar sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81192 Nr: 3116-79.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIJOTAS AGROPECUÁRIA LTDA., JORGE 

FACUNDES FERREIRA, JUSSARA CARDOSO FAGUNDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada LUZIA ANGÉLICA A. 

GONÇALVES, OAB/MT 9.802 a regularizar sua representação processual, 

ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando 

poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378734 Nr: 14835-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO, 

CARLOS EDUARDO VILELA ROSSI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA 

- OAB:11.987/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar NOVAMENTE a parte autora para 

manifestar-se quanto a Carta Precatória devolvida, acostada as fls 

138/169, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001982-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENILDES ANA DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-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: 

1001982-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: BENILDES ANA DE LIMA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se de processo sentenciado com 

trânsito em julgado, ID 26723679. Em vista disso, proceda-se às 

anotações de praxe na capa dos autos e no sistema Apolo, fazendo 

constar como Cumprimento de Sentença, ainda, como Exequente Benildes 

Ana de Lima e Executado Banco Bradesco Financiamentos S/A. II – Fixo 

honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) do valor 

executado, consoante artigo 85, §1º do CPC. III – Assim, intime-se o Banco 

executado, para pagamento do débito, na forma indicada no artigo 513, 

§2º, I do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 523 do citado 

Código. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento. IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se a 

exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 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: 1006872-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONIAS DA ROCHA (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. 

1006872-10.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Onias da 

Rocha ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A. Afirma o requerente que é servidor público aposentado, 

em 2011 realizou junto ao requerido empréstimo consignado, entretanto, 

percebeu que os descontos não encerravam nunca, que os valores 

estavam aumentando e sendo descontado de seu holerite com a 

denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com o requerido 

para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de ser 

denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer informação ao 

requerente. Que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT em 10/10/2019 

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 o requerente havia realizado saques de 2011 a 2017, constando 

ainda débito em aberto. Aduz que não contratou cartão de crédito e sim 

empréstimo consignado em folha de pagamento. Assim, requer a 

concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos 

descontos na folha de pagamento do requerente, no tocante ao cartão de 

crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 
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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. Proceda a Secretaria 

à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 

12.008/2009. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 20 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: 1006979-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONIAS DA ROCHA (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 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. 

1006979-54.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Onias da 

Rocha 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 BMG S/A. Afirma o 

requerente que é servidor público aposentado, em 2011 realizou junto ao 

requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos 

não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo 

descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. Que 

entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o 

contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém, não 

prestou qualquer informação ao requerente. Que abriu uma reclamação 

junto ao Procon/MT em 10/10/2019 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 o requerente havia realizado 

saques de 2011 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 do 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria 

à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 

12.008/2009. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 

em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002620-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SERGIO FERREIRA DE MORAES (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: 1002620-61.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 28818572 - pág. 2. 2. Cite-se o executado para pagar 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 o executado, deve dar 
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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 28818573 - pág. 2, 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, 

20 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002166-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER CRISTOVAO MATOS DE ARAUJO (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: 1002166-81.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição e diligência de Id’s 28722427 - pág. 2 e 28722428 - pág. 2. II - 

Intime-se, novamente, o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra o item II da decisão de Id 28193880, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 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: 1002808-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN PAULO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002808-54.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial de Id 29346545, retifique-se a secretaria o valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 59.976,51 (cinquenta 

e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos). 

II - Ademais, concedo o prazo de 20 (vinte dias), para o requerente 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais complementares, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 20 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: 1031448-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERAPIAO ROSA CERQUEIRA (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: 1031448-72.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Considerando a inércia do executado, aliado ao contexto processual estão 

os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução. Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante da petição de Id 18639126 do exequente e, para tanto ordeno 

que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado, 

R$ 769.993,49 (setecentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e 

três reais e quarenta e nove centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Serapião 

Rosa Cerqueira – CPF nº 329.536.401-00, 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 n. 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o 

executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do 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. II – Deixo de deferir o pedido do exequente, 

constante da petição de Id 18639126, no que se refere à consulta junto ao 

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), uma vez que 

o Juízo não possui acesso ao referido sistema. III – Da mesma forma, 

deixo de deferir o pedido do exequente, constante da petição de Id 

18639126, no que se refere à consulta junto ao Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis (SREI) e Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), uma vez 

que o Juízo não possui acesso aos referidos sistemas. IV – Defiro o 

pedido do exequente, constante da petição de Id 18639126, de consulta 

de bens de propriedade dos executados junto aos sistemas Infojud 

(Receita Federal) e Renajud (Detran/MT). E para tanto, procedo à consulta: 

- Serapião Rosa Cerqueira – CPF nº 329.536.401-00 Visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para se manifestar, 

procedendo ao regular andamento do feito, no prazo de em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006831-43.2020.8.11.0041

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 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. 

1006831-43.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Evandro 

Carlos de Amorim 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 o requerente que é servidor público, 

em 2016 realizou junto ao requerido empréstimo consignado, entretanto, 

percebeu que os descontos não encerravam nunca, que os valores 
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estavam aumentando e sendo descontado de seu holerite com a 

denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com o requerido 

para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de ser 

denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer informação ao 

requerente. Que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT em 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 o requerente havia realizado saques de 2016 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 do requerente, no tocante ao cartão de 

crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011013-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA SALVIANO DOS SANTOS (EXECUTADO)

CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-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: 

1011013-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS 

PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EXECUTADO: CLARISMUNDO 

SILVA DOS SANTOS, MARIA REGINA SALVIANO DOS SANTOS Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se o exequente para manifestar acerca 

da consulta de bens pelo Sistema Infojud dos executados, conforme 

documentos que seguem anexo à esta decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias. II – Antes de analisar o pedido junto ao ID 26218468, intime-se ainda 

o exequente para manifestar quanto à desistência ou não dos bloqueios 

efetuados nos veículos localizados via Sistema Renajud constante de ID 

26137876, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado 

desistente de tal bloqueio/penhora. Após, certifique o necessário e 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1060042-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EMBARGANTE)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EMBARGANTE)

DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-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 DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1060042-28.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Conciliação prejudicada, tendo em vista o desinteresse das partes na 

tentativa de composição amigável. II – Diante da apresentação por parte da 

Cooperativa da impugnação aos embargos, petição de Id 28963389, 

manifestem-se os embargantes quanto à impugnação, no prazo legal. 

Após, venham-me os autos conclusos, para análise do pedido do banco 

requerido, realizado em audiência, obedecendo a ordem cronológica dos 

processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 
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intimação. M/Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036387-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAB MELO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036387-61.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Junto 

aos ID’s 22223185 e 22223188, o exequente regularizou seu pleito, 

conforme decisão de ID 21187374. II – Assim, intime-se o executado, nos 

termos dos artigos 513, §2º, II e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% 

(dez por cento) e mais honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), 

cominados pelo §1º do art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso 

de prazo da intimação do devedor para cumprimento voluntário da 

obrigação, pessoalmente ou através de seu advogado, extrapolado o 

prazo de 15 (quinze) sem o devido pagamento. III – Após, certifique-se o 

decurso de prazo e intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com 

AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação e arquivamento dos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação do executado. A/Cuiabá, 20 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: 1003262-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO YIAPONA DA SILVA (EXECUTADO)

CANAA LAVANDERIA 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: 1003262-34.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 29177615. 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. Intime-se o 

exequente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 20 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: 1017149-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017149-90.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido junto ao ID 26284435, pelos fundamentos já expostos na decisão 

proferida no ID 26076872, decisão esta que passou irrecorrida, visto que 

já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida, o que somente seria possível através de 

recurso cabível. Assim, intime-se novamente o requerente, pessoalmente 

(via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar o regular 

andamento ao feito providenciando a citação do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 20 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: 1023586-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIO SILVESTRE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-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: 

1023586-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANASTACIO SILVESTRE 

CORREA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Decisão 

Interlocutória Vistos etc. Diante do deferimento da inversão do ônus da 

prova na decisão inicial proferida junto ao ID 20636773, defiro os pedidos 

do requerente constantes de ID's 21982258 e 26907370, para que o 

Banco requerido apresente cópia integral e legível do contrato de origem 

sob n. 240534880, sendo de necessidade para o prosseguimento do feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser arbitrada multa. Após, 

certifique o necessário e retornem os autos conclusos. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 20 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: 1034501-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDROSO DE BARROS FILHO - ME (REU)

JOAO PEDROSO DE BARROS FILHO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034501-27.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido do exequente de arresto de bens, via sistema Bacenjud, vindo na 

petição de Id 24442615. Diante da notícia do falecimento do executado 

João Pedroso de Barros Filho, vinda na tanto na certidão de Id 20394763, 

quanto na petição do exequente, Id 24442615, se faz necessária a 

regularização do polo passivo da demanda, devendo a parte autora 

cumprir com as exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 

e 313, ambos do Código de Processo Civil, que determinam em caso de 

falecimento de uma das partes, não a simples comprovação da morte da 

parte, mas sim, a identificação de quem serão os sucessores que irão 

atuar no polo passivo da demanda. Conforme as exigências determinadas 

nos art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil, a parte executada 

deve ser representada, judicialmente, nos termos da legislação processual 

vigente da seguinte forma: a) pelo inventariante, juntando-se aos autos 

cópia do Termo de Nomeação de Inventariante, se o inventário ainda 

estiver em andamento; b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal 

de Partilha, se o inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados 

estiverem incluídos nos bens arrolados; c) por qualquer herdeiro que será 

nomeado responsável pelo pagamento dos valores, pelos demais 

herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de declarações com firma 

reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, se o inventário já foi 

concluído e os bens penhorados não foram incluídos nos bens arrolados 

ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha ocorrido o 

falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge sobrevivente, 

deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão de óbito do 

mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros. Assim, intime-se 

o banco exequente para que cumpra, no prazo de 30 (trinta) dias, com o 

acima determinado, tomando as providências necessárias no sentido de 

regularizar o polo passivo da demanda. Bem como, para que traga o 

exequente aos autos informações acerca do inventário. Decorrido o 

prazo, renove-se a conclusão. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 20 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: 1001266-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIS CESAR KAWASAKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA OAB - MT24733/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. 

1001266-69.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Intime-se a 

parte requerida pessoalmente (via postal, com AR) e seu patrono, via 

imprensa, para que informe e comprove nos autos se está incluso no 

plano de Recuperação Judicial, o crédito aqui discutido e cobrado, pois 

não ficou comprovado com a documentação contida nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de regular prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052181-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA COIMBRA (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: 1052181-88.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 29406630 e concedo a dilação no prazo de 30 (trinta) 

dias, para o requerente comprovar a mora do requerido, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento do feito, por se tratar de requisito para a 

propositura da presente demanda. Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002192-79.2020.8.11.0041

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:

EDMAR MOREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002192-79.2020.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Chamo o feito à ordem. 

Banco Bradesco Financiamentos S/A, devidamente qualificado, propôs a 

presente Ação de Busca e Apreensão em face de Edmar Moreira de 

Souza, também qualificado. Entretanto, a presente ação possui uma outra 

ação em trâmite perante ao juízo da 2ª Vara Especializada de Direito 

Bancário que é idêntica a estes autos, possuem as mesmas partes, 

mesmo contrato e mesmo conteúdo integral, processo físico de código n. 

793231. Assim vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Pois bem, verificando os autos, constato que trata 

o presente feito de ação idêntica ao feito sob código n. 793231 (físico), 

que tramita perante ao juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário, 

envolvendo as mesmas partes, os mesmos objetos e a mesma causa de 

pedir. Inclusive, possuindo o referido bem uma restrição judicial junto ao 

seu prontuário, no sistema do Detran/MT, ID 28178082, processo n. 

47321-08.2012.8.11.0041, código 793231. Por conseguinte, vislumbro in 

casu a ocorrência do instituto da litispendência. É cediço que ocorre a 

litispendência, segundo o Código, “quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada” (art. 337, §1º do CPC) e que, ainda, esteja em 

curso, pendendo de julgamento (§ 3º), sendo certo que a litispendência, 

como pressuposto processual objetivo, impede a constituição da relação 

jurídica instaurada. Oportuno registrar, que haverá litispendência quando 

forem comuns as partes, o pedido e a causa de pedir. Professa a 

respeito, o abalizado J.J. Calmon de Passos: “A proibição do bis in idem 

importa em tornar inválido o processo, cujo objeto é uma lide já objeto de 

outro processo pendente, ou definitivamente encerrado com julgamento de 

mérito. Se há processo em curso, cujo objeto (mérito) é idêntico ao que se 

pretende formar diz-se que há litispendência, no sentido de que a lide, 

objeto do novo processo, já é lide em outro processo, ainda em curso 

(pendente)” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, pág. 258, 

forense, Rio). Já Egas Dirceu Moniz de Aragão leciona: “Verificada a 

ocorrência de litispendência, ou seja, a repetição da ação que já estava 

em curso, o juiz profere um julgamento de extinção do processo sem 

apreciar o mérito, isto é, sem solucionar-nos autos do processo em que a 

ação estava sendo repetida e a litispendência foi declarada – o mérito da 

causa, pois esta será objeto de julgamento apenas nos autos do processo 

precedentemente iniciado.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 

II, 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998). Por outro lado, o mestre 

Theotônio Negrão, em Código de Processo Civil e Legislação Processual 

em vigor, nas notas ao art. 593(11-b), nos ensina que: “A ação se 

considera proposta, de acordo com a sistemática do Código, com o 

simples despacho da petição inicial. Havendo mais de um juízo, no mesmo 

Foro, a distribuição independente do despacho, basta para que a ação se 

considere proposta.” Na mesma ordem de idéias: é indiferente que se trate 

de ação de execução ou de processo de conhecimento.” (JTA 96/260) 
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Ora, no caso vertente a parte autora protocolou duas ações idênticas, 

este feito, em 21/01/2020, e a mencionada ação que tramita fisicamente 

(código n. 793231) em 27/12/2012. Logo, impõe-se ao juízo a extinção sem 

julgamento do mérito da segunda demanda, consoante o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: “Caracterizada a litispendência, prossegue-se 

nos autos do primeiro processo”(STJ-4ª Turma, Resp 174.261-BA, rel. Min. 

Ruy Rosado, j. 7.8.01, deram provimento parcial, v.u., DJU 8.10.01, p. 218) 

(in nota nº 25, ao artigo 301, do Código de Processo Civil, de Theotonio 

Negrão, p. 391) De sorte, configurado o instituto da litispendência, com 

clareza hialina, seu conhecimento de ofício está alicerçado no inciso V, do 

art. 485, do CPC e no §5º, do art. 337, do mesmo diploma legal. Da 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROCESSUAL CIVIL - IDENTIDADE DE PARTES, 

PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE AS AÇÕES AJUIZADAS NAS 

COMARCAS DE BLUMENAU E CURITIBA - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - EXEGESE DOS ARTS. 267, V, E 301, § 3º, 

DO CPC - RECURSO PROVIDO - PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO. 

Verifica-se a litispendência quando se ajuíza ação idêntica à outra, ou 

seja, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido 

(CPC, art. 301). Presentes tais requisitos, o acolhimento da prefacial 

suscitada, para extinguir o feito sem resolução de mérito, é medida que se 

impõe.” (TJSC - Apelação Cível: AC 244411 SC 2006.024441, Rel. Des. 

Mazoni Fereira, j. 24/08/2006) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AJUIZAMENTO DE 

UMA NOVA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE TRAZ EM SEU BOJO 

AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ANERIORMENTE AJUIZADA - LITISPENDÊNCIA - 

OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU 

MANTIDA. 1. Ocorre a litispendência quando a nova ação proposta traz as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente. 

Inteligência do artigo 301, §§, 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. 2. 

Recurso improvido, decisão singular mantida. (TJMT - Apelação 

41312/2011, DES.JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 18/01/2012, Data da publicação no DJE 02/02/2012) 

DISPOSITIVO Com efeito, após criteriosa análise dos autos, em 

decorrência do princípio da unicidade da relação processual, reconheço a 

existência da litispendência nos presentes autos e, JULGO EXTINTO o 

presente o presente feito, sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, 

V do CPC. Deixo de condenar o requerente ao pagamento de honorários 

processuais, por não ter ocorrido o contraditório. Condeno o requerente 

ao pagamento das custas processuais. 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. A/Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004731-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004731-52.2019.8.11.0041. Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consorcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Kayko Gabriel Batista de Magalhaes, pleiteando a busca e 

apreensão do bem, objeto do contrato. Compulsando detidamente os 

autos, constato a ausência de documentos necessários à propositura da 

ação. Em decisão de Id 28003208 o juízo determinou a emenda à inicial, 

devendo o requerente trazer o Contrato com Garantia de Alienação 

Fiduciária referente ao grupo/cota nº 8913/398, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção da ação, uma vez que os documentos trazidos pelo 

requerente comprovam tão somente a unificação dos grupos/cotas de nº 

8689/026 e nº 8812/183. O requerente comparece em petição de Id 

29464752, trazendo novamente o Contrato com Garantia de Alienação 

Fiduciária referente aos grupos/cotas de nº 8689/026 e nº 8812/183, 

consoante Id 29464754. Assim, em virtude do não cumprimento da 

determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos os documentos 

necessários para prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos 

artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo 

requerente. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1056175-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO MALHEIROS NETO (REQUERENTE)

SAMARA DIB SAID YUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1056175-27.2019.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes na presente audiência. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Na forma requerida, 

oficie-se ao Cartório do 6º Ofício determinando a baixa da averbação da 

consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 55.732, 

devendo eventuais custas e emolumentos junto ao Cartório serem pagas 

pelo autor. Oficie-se à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, para que 

promova a reversão da propriedade do imóvel no IPTU para o nome do 

autor. Oficie-se ao E. Tribunal de Justiça informando o pedido das partes 

de desistência ao recurso de agravo de instrumento de nº 

1000733-68.2020.8.11.0000. No tocante aos honorários, deverá cada 

parte arcar com os honorários de seu patrono. Libere-se em favor do 

banco o montante depositado em Juízo, extrato da Conta Única que 

acompanha a presente decisão. Assim, expeça-se alvará em favor do 

banco, (Banco Cooperativa do Brasil – 756, agência 001, conta corrente 

442500001-3, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios 

– SICOOB INTEGRAÇÃO – CNPJ nº 08.742.188/0001-55), com os 

rendimentos creditados, de forma a zerar a conta. Ante a renúncia ao 

prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 20 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: 1022001-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GUILHERME NABOR ANTUNES ARGENTON DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022001-89.2019.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 27675661. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do Código de 
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Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais finais. Honorários advocatícios conforme pactuado. 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, 20 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: 1032860-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REU)

NATALINO CUNHA DE MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar as partes para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos recursos de apelação. Cuiabá - MT, 20 de fevereiro de 

2020. (Assinado eletronicamente) Sirlene Rodrigues Machado Gimenez 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006558-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STAR SUPER TROCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1006558-64.2020.8.11.0041 REQUERENTE: STAR SUPER 

TROCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CUIABA W Vistos. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido 

de Antecipação de Tutela ajuizada por Star Super Troca Comércio e 

Serviços Ltda em face do Município de Cuiabá/MT. 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1343535 Nr: 18526-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA TERTO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, CARLOS ROBERTO 

DUTRA BANDEIRA, ANTÔNIO GARCIA OURIVES, IVAN PIRES MODESTO, 

ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, EDSON CARLOS PADILHA, 

SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, ROSANA SORGE XAVIER, 

SEBASTIÃO BUENO XAVIER, LUIZ CARLOS CALDERELI NANNI, NILTON 

DO AMARAL, VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN, LUIZ OLAVO 

SABINO DOS SANTOS, FRIGORIFICO QUATRO MARCOS LTDA, 

FRIGOLIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE LIMA - OAB:5299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8441/MT, ANTONIO DE PADUA ANDRADE - 

OAB:74689/SP, DR. MÁRIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971, 

FABIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:9.564/MT, FLAVILSON LUIZ 

DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634, GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809 - MT, JOSÉ 

GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, LÚCIA BEZERRA - OAB:2280 -MT, 

MARCELO FERRA DE CARVALHO - OAB:PROM.JUSTIÇA., MARCELO 

ZANDONADI - OAB:4266/MT, MARCIA M. VIDAL - OAB:11.597/MT, 

MÁRCIA MONTEIRO VIDAL - OAB:11.597, NILO ALVES BEZERRA - 
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OAB:2830/MT, PAULO CEZAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT, SALADINO ESGAIB - 

OAB:2.657/MT, ULISSES RIBEIRO - OAB:5.464/MT

 CERTIFICO que, conforme autorizado pelos arts. 152 e 203 do CPC, 

remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar os 

patronos dos demais embargados, para que, especifiquem as provas que 

entendem necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar, 

conforme decisão fl. 100, no prazo 10 (dez) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1008828-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERNANDES MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMMANUELE SARAT BARACAT DE ARRUDA (EMBARGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLEONICE DAMIANA DE CAMPOS SARAT (EMBARGADO)

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, cumprindo determinação judicial, remeto o feito a 

expedição de matéria de imprensa a fim de intimar os embargados, na 

pessoa de seus advogados constituídos nos autos principais mediante 

simples publicação na imprensa oficial (art. 677, § 3º do NCPC) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, ofertar contestação, nos termos do 

art. 679 do Novo Código de Processo Civil.
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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
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E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br
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