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Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha
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Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves
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Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.
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Desa. Marilsen Andrade Addário
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Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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

                        Plenário 01
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005854-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE OAB - 594.751.291-20 

(REPRESENTANTE)

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT17133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DELMAR 

VIEIRA, REPRESENTANTE: CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE, 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$ 144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e três 

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, 2 de março de 2020.

Decisão

Cia n. 0709211-38.2020.8.11.0001 (Favor mencionar este número).

Requerente: Vicentina Maria da Costa.

Advogado: Evaldo Magno Leite Teixeira (OAB/MT 22.378)

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita 

referente à taxa de desarquivamento do Processo n. 

24131-50.2011.811.0041 – Código: 728219, tramitado perante a 4a Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

 Pois bem, compulsando-se, detidamente, os autos verifico que a 

Requerente Vicentina Maria da Costa, não comprovou a impossibilidade de 

arcar com as custas e taxas processuais sem prejuízo do seu sustento. In 

casu, existindo indícios da ausência dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, deverá a Requerente comprovar o 

preenchimento dos pressupostos de insuficiência financeira.

 Desse modo, intime-se a Requerente para comprovar sua 

hipossuficiência financeira, e.g., Carteira de Trabalho- CTPS, conta de 

energia baixa renda, 3 (três) últimos holerites e/ou outros documentos que 

achar pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, retornem-me os autos 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Procedimento Administrativo n. 1175-59.2019.811.0041 – Id. 1366190.

 Vistos etc.

Trata-se de Procedimento de credenciamento de Leiloeiros Públicos 

(Oficiais e Rurais) para realização de alienação judicial nas modalidades 

eletrônica, presencial e simultânea, no âmbito da Comarca de Cuiabá, para 

o biênio 2019/2020, regido pelo Edital nº 03/2019/CPL-DF.

 Haja vista a necessidade de se dar continuidade aos respectivos 

trabalhos do biênio 2019/2020, regido pelo Edital n. 03/2019/CPL-DF:

 a) determino, para fins de garantir a ampla publicidade ao presente 

procedimento, a republicação do Edital de Credenciamento de Leiloeiros 

Públicos (Oficiais e Rurais) n. 03/2019/CPL-DF para realização de 

alienação judicial nas modalidades eletrônica, presencial e simultânea, no 

âmbito da Comarca de Cuiabá, para o biênio 2019/2020, no bojo do qual 

ficou consignado a oportunidade de habilitação e credenciamento pelos 

pretensos leiloeiros públicos, a qualquer tempo, desde que cumpridos os 

requisitos exigidos ao caso e que os pedidos sejam feitos enquanto 

vigente o edital de credenciamento (item 2.3);

 b) mantenho incólumes as habilitações e credenciamentos dos Leiloeiros 

Públicos (Oficiais e Rurais) habilitados sob a égide do Edital nº 

001/2019-CPL/DF e 03/2019/CPL-DF;

 c) estipulo o período de 09 a 20 de março de 2020 para atualização das 

certidões pelos de Leiloeiros Públicos (Oficiais e Rurais), nos termos do 

item 4.4 do Edital nº 03/2019/CPL-DF;

 d) designo o sorteio de leiloeiros, referentes às 1ª e 2ª Temporadas de 

Leilões Oficiais deste ano de 2020, para 27 de março de 2020, às 10:00 

horas, nos termos dos itens 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 do Edital nº 

03/2019/CPL-DF; e

 e) estabeleço as seguintes datas para realização dos Leilões no ano de 

2020: 1ª Temporada (07 e 14 de maio de 2020); 2ª Temporada (23 e 30 de 

julho de 2020); 3ª Temporada (1º e 08 de outubro de 2020); e 4º 

Temporada (26 de novembro de 2020 e 03 de dezembro de 2020).

 Às providências. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 02 de março de 2020.

  

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 

* O Edital n. 03/2019/CPL-DF completo, que dispõe sobre os procedimentos 

de credenciamento de Leiloeiros (Oficiais e Rurais) para realização da 

alienação judicial nas modalidades eletrônica, presencial e simultânea, no 

âmbito da Comarca de Cuiabá para o biênio 2019/2020 encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1028528-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME (AUTOR(A))

P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME (AUTOR(A))

P. A. CARDELIQUIO EIRELI (AUTOR(A))

P. A. CARDELIQUIO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))
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EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

ELLEN MARA CONCEICAO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8857-O (ADVOGADO(A))

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

ADEVAIR GROTO (TERCEIRO INTERESSADO)

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MURILO DENICOLO DAVID OAB - PR38409 (ADVOGADO(A))

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA ANTONIASSI OAB - PR62552 

(ADVOGADO(A))

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

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

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

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

NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda e o administrador 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar local, data e horário para 

realização de AGC. Cuiabá, 2 de março de 2020. César Adriane Leôncio 

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1027392-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (AUTOR(A))

NUTRANA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WIDSON VILELA CAVALCANTE OAB - MT25565/O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

AMARILDO MARIANO VERONEZ DOS SANTOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

FRUTIVINI COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WIDSON VILELA CAVALCANTE OAB - MT25565/O (ADVOGADO(A))

NUBIA DE SOUZA FERREIRA OAB - MT25510/O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832-O (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

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

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975-O 

(ADVOGADO(A))

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

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

MARA CLAUDIA DIB DE LIMA OAB - PR29584 (ADVOGADO(A))

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829-O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO BANDEIRA OAB - PR41468 (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

CLEUNICE ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EUDES PERES ARANTES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLI BERTOLLA MURTINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA ANGELICA WENDERROSCHS GOMES PINTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO(A))

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

CIRLEI MORAES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os autos, intimo os(as) credores(as) Nielnilson 

Santana Carvalho Neves e Aparecida Biano da Silva, por intermédio 

dos(as) causídicos(as) Marinice de Fátima da Cruz, OAB/MT 13.366, 

Cicero Rodrigues da Silva, OAB/MT 17.517, para que realize(m) a 

distribuição em apartado, por dependência ao presente feito, da(s) 

habilitação(ões)/impugnação(ões) de crédito de id 27521000, 29267187 e 

29312878, nos termos do art. 10, § 5º, c/c art. 13, P. Ú., ambos da lei 

11.101/05. Cuiabá, 2 de março de 2020. César Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1027392-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (AUTOR(A))

NUTRANA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WIDSON VILELA CAVALCANTE OAB - MT25565/O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

AMARILDO MARIANO VERONEZ DOS SANTOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

FRUTIVINI COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WIDSON VILELA CAVALCANTE OAB - MT25565/O (ADVOGADO(A))

NUBIA DE SOUZA FERREIRA OAB - MT25510/O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832-O (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

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

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975-O 
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(ADVOGADO(A))

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

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

MARA CLAUDIA DIB DE LIMA OAB - PR29584 (ADVOGADO(A))

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829-O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO BANDEIRA OAB - PR41468 (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

CLEUNICE ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EUDES PERES ARANTES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLI BERTOLLA MURTINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA ANGELICA WENDERROSCHS GOMES PINTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO(A))

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

CIRLEI MORAES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os autos, intimo os(as) subscritores(as) da(s) 

habilitação(ões)/impugnação(ões) de crédito de id 25993687 e 26011953 

para que realize(m) a distribuição em apartado, por dependência ao 

presente feito, nos termos do art. 10, § 5º, c/c art. 13, P. Ú., ambos da lei 

11.101/05. Cuiabá, 2 de março de 2020. César Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1027392-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (AUTOR(A))

NUTRANA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WIDSON VILELA CAVALCANTE OAB - MT25565/O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

AMARILDO MARIANO VERONEZ DOS SANTOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

FRUTIVINI COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WIDSON VILELA CAVALCANTE OAB - MT25565/O (ADVOGADO(A))

NUBIA DE SOUZA FERREIRA OAB - MT25510/O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832-O (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

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

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975-O 

(ADVOGADO(A))

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

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

MARA CLAUDIA DIB DE LIMA OAB - PR29584 (ADVOGADO(A))

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829-O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO BANDEIRA OAB - PR41468 (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

CLEUNICE ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EUDES PERES ARANTES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLI BERTOLLA MURTINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA ANGELICA WENDERROSCHS GOMES PINTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO(A))

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

CIRLEI MORAES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar 

nos presentes autos sobre a petição de id 27597680 no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. César Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1043868-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANO RICARDO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (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 Apolus Engenharia 

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 Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034471-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDER ALESSANDRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 2 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1038907-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Trata-se de divergência interposta por dependência aos autos da 

recuperação judicial de Agência de Viagens Universal Ltda epp, 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 Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034802-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1048303-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FERNANDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BELONI OAB - MT16560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 2 de 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022957-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o requerente para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 2 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1027433-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 2 de março de 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299493 Nr: 8323-58.2018.811.0041

 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: OSVALDO PORFÍRIO DA SILVA, ZAPAZ CONSULTING 
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AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Visto.

Considerando a juntada pelo habilitante da planilha com o valor atualizado 

do crédito (fls. 105/109), intime-se a recuperanda para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038607 Nr: 40889-65.2015.811.0041

 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: ROSANE COMINETTI PIRAN, CLAYTON DA COSTA 

MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:16929, ROBERTO 

DIAS DE CAMPOS FILHO - OAB:15556/MT, TOMÁS ROBERTO 

NOGUEIRA - OAB:4.464-A/MT

 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

 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.: 1405231 Nr: 10141-11.2019.811.0041

 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: ABÍLIO CUSTÓDIO DE MELO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945 MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:6.347/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 15, 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.: 1406630 Nr: 10411-35.2019.811.0041

 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: JOCIMAR EMANOEL DE FIGUEIREDO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUCOES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, PAULA RAINATO VIEIRA - OAB:MT/16.238-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:OAB/MT 13.754-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Visto.

I – Considerando a certidão de decurso de prazo (fl. 29), intime-se 

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

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

art. 485, §1º).

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

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1418658 Nr: 13102-22.2019.811.0041

 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: AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO PEDRO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - 

OAB:OAB/PE 21.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que apesar de intimado por intermédio do Diário da 

Justiça Eletrônico nº 10573, a parte autora não promoveu o recolhimento 

das custas processuais, nem justificou sua impossibilidade de fazê-lo, 

determino o cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290, 

do Código de Processo Civil/2015.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa 

e arquivem-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1430225 Nr: 15391-25.2019.811.0041

 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: VIVIANE SILVA DE MORAIS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEBLÔNIO OLIVEIRA DIAS - 

OAB:25.060/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

SAMUEL F. VASCONCELOS - OAB:24.920/MT

 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:16.394/MT, MARCO AURELIO 

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

FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Visto.

VIVIANE SILVA DE MORAIS ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, com a consequente inclusão no valor de R$ 

3.725,96, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 12, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de juntar aos autos o cálculo atualizado em conformidade 

com art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/05, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, a habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 12, foi 

efetivada via DJE nº 10600, publicado em 16/10/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 
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no sentido de apresentar cálculo atualizado de seu crédito, conforme art. 

9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, resulta no indeferimento da petição 

inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385785 Nr: 21440-34.2009.811.0041

 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: GEMINI PROJETOS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

LTDA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, BIC BANCO, BANCO BMG S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A, BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA, ITAÚ 

UNIBANCO S.A, OXIGENIO CUIABÁ LTDA, AVAL SECURITIZADORA DE 

CRÉDITO S/A, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CCB 

BRASIL, ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133, CLEIDE ROSANGELA HETZEL - OAB:8244-B -MT, CLEIDI 

ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B, CLEOMEDES CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:20558/O, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BANDOLINI - 

OAB:6746/ OAB-MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, Luiz E. S. 

Brandolini - OAB:6746, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - 

OAB:9.502/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - OAB:56526/MG, PAULO 

EDUARDO PRADO - OAB:16940/A, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6.763/MT, SEBASTIÇÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante determinação assentada em fls. 1.934/1.935, item IV, procedo 

à intimação da recuperanda para, no prazo de 10 (dez) dias, informar e 

comprovar documentalmente eventual pagamento efetivado aos credores 

constantes da relação de credores de fls. 1.917/1.918.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390768 Nr: 26098-04.2009.811.0041

 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: MASSA FALIDA DE LABORATÓRIO SÃO THOME LTDA, 

LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, INSTITUTO DE VIROLOGIA E 

APOIO LTDA, CENTRO DE GENETICA SÃO TOMÉ LTDA, FERREIRA MELO 

LEÃO & CIA LTDA, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSAN KATIA RUEDA DA SILVA

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

SILVA - OAB:6565, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DANTAS TEIXEIRA - 

OAB:3850

 Procedo à intimação do administrador judicial, Antônio Luiz Ferreira da 

Silva, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o AR negativo (fl. 87).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949515 Nr: 60020-60.2014.811.0041

 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: ZF DO BRASIL LTDA, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR, 

EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIDIESEL COMÉRCIO PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI 

SUZUKI - OAB:9744/MT, TULIO CESAR ZAGO - OAB:OAB/MT 12.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878971 Nr: 16123-79.2014.811.0041

 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: SENA CUIABA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO FARIAS 

DA SILVA JUNIOR - OAB:21.646, JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:15581/0, LIVIA MARCA MACHADO F. QUEIROZ - OAB:14.472/MT, 

MARCELA ASSIS PARVA SERRA BRAGAGLIA - OAB:13256, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, PRISCILA GARCIA MOREIRA - 

OAB:20198

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999210 Nr: 23113-52.2015.811.0041

 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: DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA, AIRTON SOARES DA SILVA, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO CEMAT, BANCO DAYCOVAL S/A, 

CARLA HELENA GRINGS, CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CAIXA 

ECONÔMICA, SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, TIM 

CELULAR S.A, BANCO DAYCOVAL S. A, BANCO BRADESCO S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A, C.C.L.A.A. DO SUDOESTE DE MT - SICREDI 

SUDOESTE/MT, MULTI PADRÃO TUDO EM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A, CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA, 

TOTVS S.A, WANUZA ALVES DE SOUZA, GABRIELA BARRETO ALBERT, 

TÚLIO CÉSAR BARRETO, NORTE HOTELARIA ADMINISTRAÇÃO E 

CONSULTORIA LTDA, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e órgãos 

públicos e Privados de processamento de dados, Serviços de Informática 

e Similares do Estado de Mato Gross -SINSPD-MT, PLUGMAIS 

DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, DIEGO LIMA 

DE OLIVEIRA, MARCIO RODRIGO KVIECINSKI, PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEX VIEIRA PASSOS - OAB:OAB/MT 

17.731, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:7.322-A, Antonio 

Rodrigo Sant'ana - OAB:234.194 sp, CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - 

OAB:OAB/MT 11.238-B, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT, EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 
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OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

FERNANDA MARTINS DE FARIA - OAB:13.523MT, FREDERICO LEONCIO 

GAIVA NETO - OAB:13.537/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, IRAN DA 

CUNHA GOMES DA SILVA - OAB:21336/MT, JAQUELINE BARRETO 

ALBERT - OAB:19618, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, 

JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT, JORGE AMADIO 

FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, MARIA JOSÉ 

LEÃO - OAB:5031/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

NATHALIA NASCIMENTO LEITE PAREDES - OAB:19.153, NORMA SUELI 

DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, RICARDO MARFORI SAMPAIO 

- OAB:222.988-SP, SANDRA KHAFIF DAYAN - OAB:131.646/SP, 

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

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT, SERVIO 

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:

 Consoante determinação assentada em fl. 5.920, procedo à intimação da 

recuperanda para promover a retirada do ofício n.º 47/2020, bem como 

realizar o protocolo junto a Secretaria de Segurança Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1432694 Nr: 15890-09.2019.811.0041

 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: CRISTÓVÃO SILVA DE ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:A399972-8, RENATO SAITO - 

OAB:13.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1433283 Nr: 16023-51.2019.811.0041

 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: VILSON FERNANDES DE PINHO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864

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

OAB:6.602/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 

5.705

 Procedo à intimação do Requerente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os termos do pleiteado pela Recuperanda (fls. 13/14), 

bem como sobre o que dispõe o parecer elaborado pelo Administrador 

Judicial (fls. 16/20).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1433287 Nr: 16026-06.2019.811.0041

 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: ELIVELTON JOSÉ DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864

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

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM 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 da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1433992 Nr: 16214-96.2019.811.0041

 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: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA

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

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

OAB:OAB/MT 7712

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

OAB:9.229/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1441126 Nr: 18083-94.2019.811.0041

 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: RODRIGO DA SILVA PEREIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA

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

SILVA - OAB:6565, EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA - 

OAB:7568 - PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14994-A, CHARLTON DAILY GRABNER - OAB:228/B, RENATA 

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

SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1447543 Nr: 364-65.2020.811.0041

 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: ALAIDE KAROLINE DA SILVA TEIXEIRA, ALINE BARINI 

NÉSPOLI

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

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

OAB:9.229/MT, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - OAB:13654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

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

 Procedo à intimação da administradora judicial para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1424685 Nr: 14426-47.2019.811.0041

 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: JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 
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JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1428232 Nr: 15037-97.2019.811.0041

 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: GUILHERME PRADO DE ARAUJO, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18.303/MT

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

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

OAB:7.187/MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1429373 Nr: 15206-84.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO JESUS DOS REIS, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:A399972-8, RENATO SAITO - 

OAB:13.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1413601 Nr: 11933-97.2019.811.0041

 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: NIVALDO PINTO DE SOUZA PONTES, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15.084 / MT, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gustavo oliveira galdino - 

OAB:25280, HOMERO LIMA NETO - OAB:23064/O, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1415538 Nr: 12380-85.2019.811.0041

 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: NATALINA DE SOUZA SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763-A, JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT

 Certifico que a parte requerida quedou-se inerte até a presente data, 

conquanto devidamente intimada. Assim, procedo à intimação do (a) 

administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1415948 Nr: 12491-69.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, SHEILA 

MARIA DE OLIVEIRA PREZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT, ULISSES 

GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LUIZ CAMPOS 

OLIVEIRA - OAB:1824/MT

 Procedo à intimação dos requeridos para, em 05 (cinco) dias, 

manifestaemr-se no presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1418625 Nr: 13090-08.2019.811.0041

 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: V. R. CONSULTORES E AUDITORES S/C LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9229/MT

 Procedo à intimação da parte V. R. CONSULTORES E AUDITORES S/C 

LTDA, por intermédio de causídico, Alexandre Pacher, OAB/MT 14.421, 

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

processual, juntando aos autos procuração para atuar no presente feito, 

vez que o instrumento colacionado possui poderes tão somente para 

propor ação de cobrança. Ato contínuo, procedo à intimação da parte 

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

sobre as alegações da massa falida e administrador judicial (fls. 22/24).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152747 Nr: 32970-88.2016.811.0041

 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: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17688/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE THOMAZINI 

OLIVEIRA - OAB:10280/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

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

manifestar-se nos presente autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1311416 Nr: 11235-28.2018.811.0041

 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: RONIMÁRCIO DUARTE DA SILVA, DURVALINA SOSSAI 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trese Construtora e Incorp. Ltda, EDMUNDO 

LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, SHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA, DESTAK 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ALVORADA CONSTRUCOES 

E COMERCIO LTDA, BBATEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

AIR TRESE AERO TAXI LTDA., TRESE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CERAMICA LTDA, AVANÇO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

R. C. CONSTRUÇAO CIVIL LTDA, ESA ENGENHARIA E SERVICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10373-B, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LUIZ CAMPOS 

OLIVEIRA - OAB:1824/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, 

ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

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

manifestar-se no presente processo sobre os pareceres elaborados pelo 

administrador judicial (fls. 67/69) e Ministério Público Estadual (fls. 70/72).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1311417 Nr: 11236-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FRANCISCO SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAETANO LEITE - 

OAB:13.341, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, PEDRO 

MAURO ROMAN DE ARRUDA - OAB:10306-A/MT

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

OAB:OAB/MT 9229

 Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu causídico, 

Pedro Mauro Roman de Arruda, OAB/MT 10.306-A, para, no prazo de 15 

(quinze dias), regularizar a representação processual, juntando aos autos 

procuração para atuar no presente feito, vez que o instrumento 

colacionado trata-se de cópia, além de possuir poderes tão somente para 

propor ação trabalhista.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1341552 Nr: 18122-28.2018.811.0041

 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: COMPACT MAQUINAS EIRELI - ME, FERNANDO 

TONIASSO, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, GLOBAL 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, HOTÉIS GLOBAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:21437/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 AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e determino que o 

administrador judicial proceda à inclusão do crédito de COMPACT 

MÁQUINAS EIRELI EPP, no quadro de credores da recuperanda, no valor 

de R$ 7.243,85, classificado como ME/EPP. Ciência ao Ministério 

Público.Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1174834 Nr: 42054-16.2016.811.0041

 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: JULIETH LAIS DE ALMEIDA, RONIMARCIO NAVES, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GENÉTCA SÃO THOMÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, 

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - OAB:21880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - 

OAB:13270 - MT, REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, 

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10.525/MT

 Procedo à intimação do administrador(a) judicial para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258804 Nr: 23955-61.2017.811.0041

 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: ODAIR RIBEIRO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA-ME, EXPRESSO JUARA LTDA, QUARTZONORTH 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696/MT, ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - OAB:14027, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, RUI CARLOS DIOLINDO 

DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078, WILSON 

ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 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

 Desse modo, considerando que a recuperação judicial da EXPRESSO 

NORTE TRANSPORTES LTDA – ME foi ajuizada em 19/11/2013, e que na 

referida data o crédito do habilitante nem sequer havia sido constituído 

tendo em vista que o fato gerador do crédito é do ano de 2014, resta 

evidente que o crédito não se sujeita aos seus efeitos, podendo o crédito 

do habilitante ser cobrado de forma autônoma. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, podendo o autor, se desejar, perseguir seu crédito pelas vias 

ordinárias/executórias. Sem custas e honorários advocatícios. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1258817 Nr: 23964-23.2017.811.0041

 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: CLAUDENOURA BENTO DE GOES, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Procedo à intimação da recuperanda para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo sobre a petição da parte autora (fls. 
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81/190).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1293455 Nr: 5988-66.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRAN FRANCISCO NASCIMENTO, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1002543-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

MARY INES DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT7163-O (ADVOGADO(A))

MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652-O (ADVOGADO(A))

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN OAB - MT3494-O 

(ADVOGADO(A))

Jean Walter Wahlbrink OAB - MT5658-O (ADVOGADO(A))

ERIKA RODRIGUES ROMANI OAB - MT5822-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

REINALDO VIEIRA DA CUNHA OAB - MT11989-N (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA ALVES DA SILVA DE MORAIS (REU)

JORANDI FRANCISCO DE MORAIS (REU)

LEANDRO RODRIGUES DE PAULA CORDEIRO (REU)

RAIENE ANDRADE (REU)

ROBSON PEREIRA DA SILVA (REU)

MARIA APARECIDA OSORIO (REU)

MARCILENI OSORIO CORDEIRO (REU)

AGNALDO SANTANA NASCIMENTO (REU)

WAGNO FERREIRA VENADES (REU)

CRISTIANE DA CONCEICAO TAPAJOZ (REU)

JOSE BENEDITO DA SILVA (REU)

RÉUS INCERTOS, AUSENTES E TERCEIROS INTERESSADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

EDSON DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT21591-O (ADVOGADO(A))

ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR OAB - MT23536/O (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1022370-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARCHI PERDONCINI (AUTOR(A))

GENTIL PERDONCINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RÉUS INCERTOS CITADOS POR EDITAL (REQUERIDO)

RODRIGO DE TAL (REU)

e outros encontrados no local (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1009833-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LUZIA POSSIGNOLO GIRALDELI (AUTOR(A))

PAULO CESAR PACKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA TROMBIN PASCHUINI OAB - SP392575 (ADVOGADO(A))

MARCO POLO TRAJANO DOS SANTOS OAB - SP188770 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PESSOAS DESCONHECIDAS (REU)

RÉUS INCERTOS CITADOS POR EDITAL (REU)

PEDRO DIOGO DE FARIA NETO (REU)

DAYANE ALMEIDA BORGES DE OLIVEIRA (REU)

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA DA REGIAO 

SUL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MARIA DE FATIMA RAMOS (REU)

IRANY GONCALVES DE BARROS (REU)

WILMAR JOSE DE ALMEIDA (REU)

MARIA RITA DE MENEZES (REU)

ADENIR CANDIDA DE JESUS (REU)

ADEVANNILDA VITAL SEVERINA (REU)

EDILSON GONCALVES DE BARROS (REU)

ANDRE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA OAB - MT15828/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT0020129A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126661 Nr: 21577-69.2016.811.0041

 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: MAURO ANTONIO BRITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANI RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651, 

Eduardo Aquino Mello Junior - OAB:253252 SP, JEONATHAN SUEL 

DIAS - OAB:15.978/MT, KIMBELLI KEISY CAVALCANTE EUFRASIO - 
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OAB:27065, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - OAB:24.230/MT, 

PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926, TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:14327-A/MT

 Certifico que, impulsiono os presentes autos, para, em cumprimento ao r. 

despacho de fls. 236/238, intimar a parte Autora para especificar as 

provas que pretende produzir no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Impulsiono os presentes autos, para, em cumprimento a r. decisão de fls. 

430/431, intimar o Assistente Litisconsorcial Associação Sol Nascente, na 

pessoa de seu Advogado, para apresentar defesa no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1344834 Nr: 18710-35.2018.811.0041

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

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA, AGROPECUÁRIA 

BEKAFARM LTDA, ROBERTO WALDOMIRO ZARZUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPOSTO I - PRONORTE COLONIZAÇÃO, 

SUCESSORA DE MONTEDAM - ADMINISTRAÇÃO, COLONIZAÇÃO, 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA, BENEDITO DE OLIVEIRA FERREIRA, APARECIDO 

RODRIGUES FERREIRA, OPOSTO II - AMARILDO GARCIA RODRIGUES, 

BERLAMINO QUEIROZ DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, 

FERMINO RIBEIRO MORAES, EDGAR RIBEIRO MORAES, ELIO FARIAS 

PEREIRA, CLAUDINEI BERNARDINO DA SILVEIRA, DIAMANTINO LOPES, 

DAVI PASQUEIRA DEJANDIR ROSA FERNANDES, DINAMÉRCIO LOPES 

DOS SANTOS, MANOEL DE TAL, MANOEL REZEN, JESUS MORAES DO 

AMORIM, JOAQUIM CANDIDO FERREIRA, JACINTO DE JESUS, JORGE 

GOMES, JOSÉ LEMES DE ARRUDA, MANOEL CHAMBO CASTILHO, 

MARTINS DOS SANTOS CASTILHO, JAIRO DIAS GONÇALVES, HERMO 

JOSÉ MEDEIRO, FRANCISCO JOSÉ MEDEIRO, HERNEZINO MEDEIROS 

FERREIRA, MARCOS JACILE MOURA STAIN, IVO BERNADINO, JOSÉ 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, OLIMPIO RIBEIRO MORAES, ESPÓLIO DE 

RAFAEL VILHALBA, NILTON RIBEIRO MORAES, VALDENIR DE LIMA, 

PEDRO FERREIRA FILHO, MOIZES ROSA FERNANDES, VANDERLEY, 

MIGUEL RODANA, WILSON ARRUDA DA SILVA, ONOFRE LUZ DE SOUZA, 

OZIAS CASTILHO, PEDRO OZIAS RODRIGUES, RONAUDO GARCIA 

RODRIGUES, SEBASTIÃO TEIXEIRA SOUZA, NELSO RODANA CHAMBO, 

RAFAEL VILHARVA, SOELI ROCEM GARCIA, LUCAS CORDEIRO DE 

SOUZA, ELIZEU BATISTA DE FRANÇA, NADIR CLARO DOS SANTOS, 

APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, GILDAZIO LOPES, GENTIL 

RODRIGUES, JOÃO BATISTA MARCIANO, PAULO SÉRGIO RODRIGUES, 

VALDEMAR DOS SANTOS PAIVA, OSMAR DE MELO OLIMPIO, JOEL 

ALVES DE PAULA, ANTONIO SPESSOT ORTEGA, AMANTINO LOPES 

SAINE, MANOEL JOÃO DA SILVA, OSEMIR CAMARGO DE SOUZA, 

VITORIO FRANCISCO DOS SANTOS, ANTONIO RODRIGUES, AMARILDO 

DA SILVA, HERMEZINDO JOSE MEDEIROS FILHO, SANDRO JOSE 

SPESSOTO, DEJANDIR ROSA FERNANDES, ANAMIAS TEIXEIRA DE 

FREITAS, CLEONIR TOMAZ, NELSON MARTINS DA SILVA, CARLITO 

ROBERTO DE OLIVEIRA, CONCEIÇÃO APARECIDA MEIRA, JOSÉ 

RODRIGUES DA SILVA, JESUS MORAIS AMORIN, LUIZ CARLOS DE 

SOUZA, ADEMCIO FLAVIO PEREIRA, ADOLFO GONÇALVES NETO, 

NELSON RIBEIRO MORAES, JOAQUIM RITA FERMINO, MARCOS JOCELI 

MOURA ESTAINE, JOSÉ LOCENIR MOURA STAIN, LUZENIR MARIA 

MEDEIROS, JOÃO FRANCISCO DA COSTA, DEUSILIA MARTINS DE 

SOUZA, JULIO ANTONIO DE MOURA STAINE, JOÃO DA SILVA FILHO, 

IDELVANDE BERNARDES, RAFAEL VILHALVA, ADOMIAS FRANÇA, 

LAFAET DE SOUZA ARAGÃO, VITOR JOÃO BARBOSA, VALDEMAR 

ALVES SILVEIRA, SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO, FRANCISCO LUIS 

DE SOUZA, JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO, IVAN MEDEIROS DE PAULA, 

ANTONIO MEDEIROS SOBRINHO, JOSÉ CÂNDIDO FERREIRA, MOISÉS 

ROSA FERNANDES, MERCEDES QUILES COSTELANI, EDSON RUI DURKS, 

MARIA JOSÉ GONÇALVES, HERMES JOSÉ MEDEIROS, SEBASTIÃO JOSÉ 

MEDEIROS, FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS, VAGNER ARANTES FERREIRA, 

IZIQUIEL BERNARDINO DA SILVEIRA, ISMAEL BERNARDINO DA SILVEIRA, 

ADEMIR FERREIRA DA SILVA, RAQUEL LIMA MONTEIRO, DIVINO 

RODRIGUES DA COSTA, MARCOS ALVES DA SILVA, DEUSDETE 

MARTINS DA COSTA, AMADOR LUIZ RODRIGUES, DORVALINO 

FERNANDES MATOS, OLÍMPIO RIBEIRO DE MORAES, IVO BERNARDINO 

DA SILVEIRA, ONOFRE LUIZ DE SOUZA, JOÃO DA SILVA, APARECIDO 

MONTEIRO, JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA, FERNANDO NONATO NETO, 

DAVI RIBEIRO DE MORAES, JORGE GOMES VANDERLEY, WILSON 

ANTONIO ODY, PAULO NONATO, JOSÉ LAIA, JÚLIO IRENO DA SILVA, 

JOSÉ SERAFIM DA SILVA, WALTER JOSÉ DA SILVA, JOSÉ ALVES 

FERREIRA, MARCOS MORENO DE ASSIS, NELSON PRATES, ANTÔNIO 

ÂNGELO DE SOUZA, FRANCISCO SUSSUMI MAKIYAMA, IZAIQUIEL 

BERNARDINO DA SILVEIRA, ANTÔNIO CUSTODIO FELISBERTO, 

CLAUDEMIR FELISBERTO PINHEIRO, EDSON ROSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, 

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - OAB:13870-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB:9189/O, 

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA - OAB:2143-B/MT, JOSE ROBERTO 

ALVIM - OAB:3285/MT, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT, 

UBALDO RESENDE DA SILVA - OAB:2683, VALDECIR ERRERA - 

OAB:3.365-A/MT, WALDECIR LELES MARTINS - OAB:4.840B

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do art. 683, PARÁGRAFO 

ÚNICO, do CPC, e 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, PROCEDO À CITAÇÃO DA PARTE OPOSTA NA 

PESSOA DE SEU(S) ADVOGADO(S)PARA CONTESTAR o pedido no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1396232 Nr: 8180-35.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE SILVA RABELO, ANTONIO VIEIRA ANDRE, 

DARLENE DE SOUZA SANTOS, ALÉSSIO DE AMORIN, AURI JORGE 

STEFENI, RENATA STEFENI, ELIENE VIEIRA DE MACEDO, DIEGO GOMES 

RODRIGUES, DONILIO DE SOUZA SANTOS, DOUGLAS DE SOUZA 

SANTOS, EDELZO ALVES DOS SANTOS, ERNANE GONÇALVES DE 

AMORIM, JANAINA DE FATIMA SALVATERRA, GERALDO ROSA DA 

SILVA, JOSÉ ROSA DE ASSIS, MARIA APARECIDA MOREIRA DOS 

SANTOS, HELIOMAR DA SILVA NORA, MANOEL FERNANDES FIUZA, 

WAGNA DE LOURDES DA COSTA, GILMAR FERREIRA, ELENILZA 

FERREIRA CAVALCANTE, GISLAINE SILVA RABELO, JOÃO DOS SANTOS 

NETO, JOSÉ CARLOS DA SILVA, HELENA RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ 

VITOR BORGES RABELO, LAYS MACEDO IUNES, MARCOS RAMOS 

GOMES, MARIA APARECIDA PENHA, MARIA LÚCIA CALÂNDRIA JUSTEN, 

VALDIR JOSÉ KOTZ, TANCREDO SALES DO NASCIMENTO, PAULO 

OLIVEIRA DOS SANTOS, OTACILIO JOSÉ GARCIA CRUZ, ODAIR JOSÉ 

GARCIA CRUZ, ROGÉRIO RAMOS GOMES, MARIANA MACEDO IUNES, 

MARILDA GOMES DE OLIVEIRA, NEIDIANE SANTO SEHREIBER, OSVALDO 

QUIRINO DA SILVA, EVANILDA TOMASI, CLAUDENICE AUGUSTO DOS 

SANTOS, VAGNER TOMASI KOTS, VALDEIR ALVES DE AMORIM, VALDIR 

ANTONIO JARDINI, NELI GARCIA CRUZ JARDINI, VANETE TOMASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUBA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA ALVES IZÁC - 
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OAB:13759, MÔNICA DANESIN ZILINSKAS - OAB:154659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA DANESIN ZILINSKAS 

- OAB:154659

 , DEFIRO o processamento do cumprimento de sentença, eis que em 

consonância com o que fora determinado por este Juízo às fls. 

1.303/1.304 dos autos sob o nº 753-42.1986.811.0041 (Cód. 377557).No 

que versa o objeto da presente ação, qual seja a pretensão de 

determinação de expedição para o Cartório de Registro de Imóveis do 

Município de Aripuanã proceder a averbação do georreferenciamento na 

matrícula n. 3643, conforme os mapas e memoriais descritivos, bem como 

ordene a transferência de propriedade, consoante discriminado às fls. 

08/14, DEFIRO-O, vez que entabulado acordo submetido a homologação 

judicial (Cód. 377557), atrelado ao fato de haver expressa concordância 

por parte do executado (fls. 451/452).Ex Positis, OFICIE o cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Aripuanã -MT para que proceda a 

averbação do georreferenciamento na matrícula n. 3643, conforme os 

mapas e memoriais descritivos anexados à exordial, bem como proceda a 

transferência de propriedade de forma individualizada em consonância às 

fls. 08/14. Consigno que, em sendo verificado que os imóveis rurais não 

excedem a quatro módulos fiscais, deverá ser garantida a isenção de 

custos financeiros, conforme o art. 225,§3º, da Lei 6.015/73. Desde já, 

JULGO e DECLARO EXTINTO o processo com fundamento no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil.Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e, 

em seguida arquivem-se os autos, com as baixas e procedimentos de 

praxe.Intimem-se as partes.Expeça-se o necessário.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120931 Nr: 19189-96.2016.811.0041

 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: EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE BRITO, ALTAMIRO R. 

GUIMARÃES, LEITÃO, JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, JOÃO BETIL RIBEIRO, 

ANTONIO PEDRO PINTO, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., RENATO GONÇAVES FERREIRA, 

BALTAZAR MARCIANO DE OLIVEIRA, MANOEL PINHEIRO DA SILVA, 

ASSOCIAÇÃO DOS CHACAREIROS BOA VISTA DOIS, IRACY DIAS 

MACIEL, MARCOS VINICIUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CLAUDIO 

PROCOPIO DE FIGUEIREDO, RENATO A. FERREIRA, JOAO BOSCO DE 

ARAUJO, LEONIL DE ARRUDA RIBEIRO DOS SANTOS, RAQUEL SOARES 

DOS SANTOS, JOSE DOMINGOS DE ARAUJO DE CARVALHO, JOSÉ 

PRAXE DE SOARES, FLORDELIS A. CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE KOBERSTAIN 

MOREIRA DA SILVA - OAB:21686, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, LUCIANA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374-B, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374-B

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos tendo em conta a petição de fls. 331/332, 

na qual o requerente informa que os réus foram citados pessoalmente 

porque se encontravam indevidamente na área em litígio. No entanto, em 

razão do cumprimento da liminar, desocuparam o imóvel e o domicílio dos 

requeridos tornou-se desconhecido.

Sendo assim, requer a intimação por edital da parte requerida para 

comparecimento na audiência.

INDEFIRO o pedido de fls.331/332, uma vez que na petição de fl.271 e 

documentos de fls.272/295 consta o endereço atualizado do 

representante da parte requerida BALTAZAR MARCIANO DE OLIVEIRA, 

razão pela qual o mandado será cumprido no referido endereço, bem 

como nos demais endereços informados pelos próprios requeridos nos 

autos, devendo a parte autora proceder o recolhimento das custas 

necessárias.

Ademais, considerando que a audiência de instrução estava designada 

para a data de 11/03/2020, não haverá tempo hábil para o cumprimento 

das diligências. Sendo assim, REDESIGNO o ato para a data de 14/04/2020 

às 15:30h.

Intimem-se as partes.

Intime-se a Defensoria Pública pessoalmente.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348816 Nr: 18990-55.2008.811.0041

 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: ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE 

FRANCIS ZANINI, ZANE CAPITAL LLLP, ZANE CAPITAL MANAGEMENT 

COMPANY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SORRISO LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, AVELINO PAESI, VILMAR LUIZ DE BRASIL, ADILAR 

PACÍFICO TURRA, TEREZINHA NARDI TURRA, LUIZ JOÃO FRONZA, MEIRE 

SANTINA FRONZA, DORI SPESSATTO, VANIA MARIA WILL SPESSATO, 

CLAUDETE FRARE, ROSA MARIA ZANELLA POTRICH, SALETE BONFANTI, 

JOSÉ APARECIDO JACOB, JENI MARTINELLI NICHELE, DORVALINA 

ANDERLE DAL BEM, GILMAR GOBBI, EULAR PEDRO FRARE, BEATRIZ 

BORGES MAIORKI PICININ, ITACIR JOSÉ PICININ, LACI MARIA DAL BEM 

GUERRA, ZILDA HESPANHOL MENEZES, OSMAR PEREIRA DE SOUZA, 

MARIA JUDITE ROMERO TORRE PEREIRA DE SOUZA, IVONE ALMENDRA 

MARTINS PEREIRA DE SOUZA, AGENOR JOÃO ZANOTELLI, CLAUDETE 

DE MELO GOBBI, ANESIA DA SILVA JACOB, EUCLIDES NERVO, ADÉLIA 

NERVO, GILBERTO NERVO, GILMAR NERVO, ADROALDO DE BRAZIL, 

SEVERINO NERVO NETO, OTTO SANTOS DA CUNHA, JAIME NICHELE, 

ADIR PARIZZI, RONE MAGDALENA FRANCIOSI PARIZZI, NÉDIO ANTONIO 

POTRICH, FLORINDO LUIZ DAL BEM, MAURI PEREIRA DE SOUZA, 

LUCIMARA MARISA RODOLFO SAVARIS, SIDNEY NOTTAR, NATAL 

ZAMIGNAN, LÚCIO RIFFEL, VILMA DE BRAZIL, CLAUDEMIRO ESTEVAM, 

ANTONIA APARECIDA MASCHIO ESTEVAM, COMERCIAL PARANAENSE 

DE CEREAIS - COPACEL, JOÃO TELMO POZZOBON, WILSON ROQUE 

POZZOBON, JURACI MAZIERO POZZOBON, CÉLIO BELEDELLI, VALMIR 

LUIZ PIAZZETA, WANDERLEI JOSÉ ALBERTI, ILZA INÊS MAFIOLLETI 

ALBERTI, MARCOS ALBERTI, LEONILDA MARIA ALBERTI, SANTO FLECK 

GOMES, SANTA ELENA DOS SANTOS GOMES, CELSO KRZYZANSKI, IRIA 

MARIA KRZYZANSKI, SHIRLEY MARIA MOSCON ZAMIGNAN, RONDINHA 

AGROPECUARIA LTDA, SERGIO MATTIA, DULCINEIA MATTIA, LEONI LUIZ 

MARCON, VALDIR ANTONIO SANTIN, WALMIR DOMINGOS LOCATELLI, 

LORENA NEUSA BOFF LOCATELLI, ROBERTO LUIZ BOTTEGA, EUNICE 

TEREZINHA CLOSS BOTTEGA, JOSE ERNANI CLOSS, JOSEFA ANTONIA 

CLOSS, TANIA MARIA CLOSS VANIN, PAULO ROBERTO VANIN, 

ELIZABETE BONFANTI, NILTO SANTO LODI, PAULO JACOB, MARIA 

JUCILENE BARBOSA JACOB, FRANCISCO JACOB, IRACEMA CUSTODIO 

JACOB, JOSE DAVID, ANESIO EUGENIO, GENESIO BERDUSCO SIMOES, 

JOSE BERDUSCO SIMOES, ORLANDO BERDUSCO SIMOES, OSWALDO 

PADOVANI DAVID, ONILDE BRUGNEROTTO, PAULINHO BRUGNEROTTO, 

PEDRINHO BRUGNEROTTO, LEOMAR TREIN, ARMANDO AQUILIN LODI, 

CARMEM SPINELLI LODI, AGROPECUARIA CACHOEIRA LTDA, NADIR 

SUCOLOTTI, FLAVIO BRUGNEROTTO, NIRTE STIEVEN SUCOLOTTI, 

JOACIR ANTONIO PIAZZETA, MERCEDES VERÔNICA MARCON, LOURDES 

SANTIN, EIVALDO PADOVANI DAVID, CARLINHOS BRUGNEROTTO, 

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA., CALEBE FRANCESCO 

FRANCIO, DALVIR TADEU ROSSATO, ALBERTO LUIZ FRANCIO, ARNO 

BALDUINO HAUBERT, FELIPE FRANCIO, NILZA NOVELLO ZONTA, 

ELEONIR ZONTA, NAOR GONÇALVES PEREIRA, ELZA MORO PEREIRA, 

NELSON ANTONIO BASSAN, DIRCEU BASSAN, VALDIR BASSAN, JOAO 

ALVES MOURA, JAIR WEBBER, ANTONIO FRANCISCO LODI, NELSO 

ANGELO LODI, CLAIR REOLON, NESTOR LONGO, HELIO ANTONIO 

FALCHETTI, BENJAMIN ROSSATO, GERVAZIO KAMITANI, SAKAE 

KAMITANI, ILO POZZOBON, ROSALINO BOTEGA, ROSANE MARIA FILTER, 

ALBERI BRUNORO, PLINIO ZEN, ARMANDO PIAZZETTA, IRINEU MENSH, 

ARMANDO ALOYSIO HAUBERT, JOSE ADELCIO HAUBERT, LUIZ ANTONIO 

ZAMBRA, VANDERLEI BUSNARDO, ROMUALDO DALLA NORA, JACINTO 

FREO, SOLANGE MATTIA MANCIOLA, REINOLDO CIMA, PEDRO ALMEIDA 

DE OLIVEIRA, JOSE MAYA MORAL, PAULO REINALDINO, DAMÁSIO 

PACHECO, SAMUEL TABORDA BOERER, DOMINGOS GUADAGNIN, 

OSWALDO MUZACHI, ANTONIO DIDOMÊNICO, JULIO GASPAROTTO 

SOBRINHO, SALETE GOBBI REOLON, IVELINA ORLANDI FALCHETTI, 

NEIDE MARIA WEBBER, FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, RÉUS 
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INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., SADI 

ZONTA, MARGARETE ZILAIR DURANTE BASSAN, MARIA DE JESUS 

MOURA, ODILA DALLANORA ROSSATO, IZAURA MITIO KAMITANI, YAE 

YAMASHIRA KAMITANI, PIERINA CANDIR BOTEGA, LORENI LEMOS 

NERVO, TONI ALBERTO FILTER, CELIA BRUNORO, ALMIRA JOSEFINA 

ZEN, VERONI SPOHN MESCH, ENEIDA MAGRI ZAMBRA, TANIA LIZ 

CASTRO BUSNARDO, JUREMA MICHELON DALLA NORA, LECILDA FRÉO, 

ANGELA MARIA ZIMIANI MAYA, ROBERTO PAULO BOTTEGA, EUNICE 

TEREZINHA CLOSE BOTTEGA, MARIA MADALENA BRANDAO 

REINALDINO, MARTA SOARES BOERER, ODILA ANTONIA MOPCELIN 

GUADAGNIN, MARIA ELVA VAZQUEZ MUZACHI, ELAIR DIDOMÊNICO, 

AUGUSTINA GASPAROTTO, MARIA LENI FRANCIO, LUIS NERVO, ALZIRA 

FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA NERVO, OLIDES NERVO, MARCELO 

ANTONIO NERVO, ILKA GRACIOLLI BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236.666/SP, CLEBER GUERCHE PERCHES - OAB:180555, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, LUCIANA DE MELLO E SOUZA 

CAMARDELLA - OAB:2400508/SP, RUBEN MARCOS SEIDL - 

OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, ALEX SANDRO MONARIN - OAB:7.874-B/MT, ALEX 

TOCANTINS MATOS - OAB:5483, ALEXANDER SANTANA - 

OAB:25.516/SC, ANDRÉIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:16.253-B, ARMANDO VICENTE NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, 

CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, CARLOS SOARES DE 

JESUS - OAB:4711-B/MT, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512/MT, 

DANIELE CRISTINA OSCHITANI - OAB:6079, DANIELI CRISTINA 

OSHITANI - OAB:6.079/MT, DANY CARLOS SIGNOR - OAB:52.139/RS, 

DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4.050-B/MT, EDEN OSMAR DA 

ROCHA - OAB:4297-B/MT, ERIKA RODRIGUES ROMANI - OAB:5.822/MT, 

FRANCISCARLOS ALCANTARA - OAB:4746-B/MT, GABRIELA 

CRISTINA TORTOLA DA SILVA - OAB:15.945, GIOVANE MOISES 

MARQUES DOS SANTOS - OAB:9647-B, HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, IVO SIGNOR 

- OAB:9464/RS, JACKSON HENRIQUE SCHNEIDER - OAB:28.639/PR, 

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B/MT, JANDIR PASSAIA 

- OAB:48.630/RS, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, 

LUCIANO SANDRI - OAB:42.335/RS, NAIANE LOPES SOARES DE MELO 

- OAB:328.883/SP, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:16.520/PR, 

NEVIO MANFIO - OAB:16226-B/MT, RAQUEL MANSANARO - OAB:SP. 

271.599, RENATA DE SOUZA POLETTI - OAB:33.557/PR, ROGÉRIO 

CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183/MT, ROGÉRIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:6.183, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8.266-B/MT, TIANE 

VIZZOTO - OAB:12.679-B, VANESSA PIVATTO - OAB:51.656/RS, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerida, no prazo de 

15(quinze) dias especificarem as provas que pretendem produzir.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1027670-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

DARLA DA SILVA TAVARES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELBERTO VIEIRA PIRES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027670-60.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: DANIELLE CRISTINE DE 

OLIVEIRA, DARLA DA SILVA TAVARES EMBARGADO: EDELBERTO 

VIEIRA PIRES Vistos etc. Considerando que o feito foi saneado e os 

pontos controvertidos já foram fixados no id. n. 25306231, bem como fora 

apresentado atestado médico pela parte embargada, com o fito de 

justificar a impossibilidade de comparecimento ao ato solene outrora 

designado (id. n. 29585517), atrelado ao fato de que a embargante, 

atualmente, está sendo assistida pela douta Defensora Pública que não 

pode comparecer às audiências designadas nesta Especializada às 

segundas-feiras, REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 

16/04/2020, às 16:00h. Saliento que, conforme dispõe o caput do art. 455 

do CPC, cabe ao advogado da parte embargada informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada. Consigno que as testemunhas da embargante deverão ser 

intimadas na forma do art. 455, §4º, IV, do CPC. No que pertine a 

manifestação do id. n. 26537849, INDEFIRO o pleito de extinção da 

demanda por perda do objeto, eis que presente o interesse da parte 

embargante no julgamento da demanda. Além disso, REJEITO o pedido de 

provas emprestadas, eis que ao tempo da especificação das provas (id. 

18139950), o embargado requereu, tão somente, a produção de prova 

testemunhal a ser colhida em audiência instrutória (id. n. 18659551). 

Intimem-se às partes, conforme deliberado no id. n. 25306231, 

observando-se o endereço informado pela embargante no id. n. 28269634. 

Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002037-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO (AUTOR(A))

MARIA FRANCISCA BRANCO BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores representado pelo Sr. Aldo (REU)

JOVANI GONCALVES DE OLIVEIRA (REU)

ADEMAR DIONIZIO ALVES (REU)

RÉUS E INTERESSADOS AUSENTES , INCERTOS E DESCONHECIDOS 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002037-81.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BENEDITO BRASIL BARRETO 

FILHO, MARIA FRANCISCA BRANCO BARRETO REU: INVASORES 

REPRESENTADO PELO SR. ALDO, JOVANI GONCALVES DE OLIVEIRA, 

ADEMAR DIONIZIO ALVES, RÉUS E INTERESSADOS AUSENTES , 

INCERTOS E DESCONHECIDOS Vistos etc. Em que pese o i. Promotor de 

Justiça ter opinado pelo julgamento antecipado da lide, verifico que no id. 

n. 22926779 há manifestação da parte autora qualificada como ESPÓLIO 

DE BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO. Contudo, inexiste nos autos 

informação e comprovação de que o autor BENEDITO BRASIL BARRETO 

FILHO falecera. Destarte, INTIME-SE a parte autora para que colacione, no 

prazo de 15 (quinze) dias, certidão de óbito do Sr. BENEDITO BRASIL 

BARRETO FILHO. Desde já, se comprovado o falecimento, tem-se que a 

Legislação Adjetiva em seu art. 313, I, §1º, determina que o processo 

deverá ser suspenso, senão vejamos: Art. 313. Suspende-se o processo: 

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 1º Na hipótese 

do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . 

Segundo nossa Legislação Substantiva Civil, o direito de sucessão causa 

mortis é espécie de sucessão universal, na qual os bens do de cujus se 

tornam um todo unitário e transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos 

e testamentários, in verbis: Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança 

transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Art. 

1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam 

os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, 

quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á 

pelas normas relativas ao condomínio. Art. 1.792. O herdeiro não 

responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, 
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porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, 

demonstrando o valor dos bens herdados. Esse conjunto de bens tem sua 

administração determinada pela lei, que estabelece duas fases: a) a 

primeira, compreendida entre a abertura da sucessão (com o falecimento) 

e a assinatura do compromisso do inventariante e b) a segunda, após a 

assinatura do compromisso do inventariante e a partilha. Portanto, a 

herança, em sentido genérico, é o conjunto de bens, direitos e obrigações 

deixados por uma pessoa aos seus sucessores. Por sua vez, espólio é a 

denominação que se confere a herança no sentido jurídico-formal, um 

complexo quantitativo, universalidade objetiva de um patrimônio deixado 

pelo autor da herança, que não possui personalidade jurídica, tendo, 

porém, capacidade processual, limitada às relações de ordem patrimonial e 

como parte formal, atua por via de representação. Essa universalidade 

objetiva de bens não fica sem sujeito, estando-lhe assegurada gestores 

que a administrarão e a representarão em juízo ou fora dele. Não havendo 

informações, ao menos a priori, quanto a conclusão do inventário, ou 

sequer a sua abertura, por imperativo lógico, ocorrerá a substituição do 

falecido pela figura processual do espólio, o qual deve responder pela 

herança e pelas dívidas do falecido, a teor das disposições dos artigos 

110 e 597, ambos do CPC e art. 1.997 do Código Civil, ipsis verbis: Código 

de Processo Civil Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, 

dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, 

observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º. Art. 597. O espólio responde 

pelas dívidas do falecido; mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por 

elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe 

coube. Código Civil Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das 

dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada 

qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Por tais razões, o 

espólio é responsável pela herança e pelas dívidas do falecido desde o 

evento morte (abertura da sucessão) até o término do processo de 

inventário (partilha dos bens). Isto posto, resta imprescindível a 

regularização processual da parte autora BENEDITO BRASIL BARRETO 

FILHO, razão pela qual, com escoro no art. 313, I, §1º, do CPC/2015, 

DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo 

IMPRORROGÁVEL de 60 (sessenta) dias, ORDENANDO a intimação do 

requerente MARIA FRANCISTA BRANCO BARRETO, para, no prazo 

mencionado, proceda a sucessão do Espólio de BENEDITO BRASIL 

BARRETO FILHO, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 485, III 

e IV, do CPC/2015. Decorrido o termo, acaso seja procedida a 

regularização supramencionada, desde já determino que a serventia deste 

Juízo proceda a devida regularização do polo ativo, qual seja a sucessão 

do espolio de BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO. Intime-se a parte autora 

via DJe, eis que possui Advogado habilitado nos autos. Não havendo 

cumprimento da determinação sobredita no prazo estabelecido, 

certifique-se e INTIME-SE PESSOALMENTE a autora através de Oficial de 

Justiça, para que no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o integral 

cumprimento desta determinação, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, 

Código de Processo Civil). Sendo negativa a diligência, INTIME-SE via edital 

(CPC/2015 art. 275, §2º, in fine) – observando-se o prazo estabelecido no 

art. 257, III, CPC/2015, com a mesma finalidade. Se ainda assim restar 

negativa a diligência, INTIMEM-SE os réus, consoante o disposto no §7º do 

art. 485 do CPC/2015, para requerer o que de direito, e em seguida, 

ouça-se o MPE. Intimem-se. Às providências. Cuiabá, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1009335-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LIMEIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO EUSEBIO MACHADO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009335-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ALESSANDRO LIMEIRA DE 

FREITAS REU: REGINALDO EUSEBIO MACHADO Vistos etc. Trata-se de 

ação de interdito proibitório ajuizado por ALESSANDRO LIMEIRA DE 

FREITAS em face de REGINALDO EUSÉBIO MACHADO, tendo como objeto 

o imóvel, cuja extensão perfaz 450,40 m², localizado à Av. Edna Affi/ Av. 

das Torres, nº 3705, Bairro Jardim Imperial, nesta urbe. Afirma ser 

possuidor da área desde o ano de 2010 e, que no não de 2016 iniciou o 

pedido de regularização fundiária, perante o INTERMAT. Relata que, desde 

a inauguração da Avenida das Torres, onde o imóvel se situa, o requerido 

comunica a Polícia sempre que o autor decide efetuar a limpeza do imóvel. 

Postula pelo deferimento da liminar de interdito proibitório, sob o argumento 

de que pretende edificar um muro na área em testilha, e teme por ameaça 

ao exercício da posse. Instruiu a inicial com alguns documentos. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Conforme o art. 561 

e art. 567, ambos do CPC, e pacífico entendimento jurisprudencial, para 

que a positivação do pedido do autor prospere ele deve comprovar: o 

exercício da posse e o justo receio de ser molestado. Com relação ao 

pressuposto posse é importante ressaltar que a posse a ser protegida é a 

posse pública, reconhecida pela comunidade e de boa-fé. Ocorre que o 

autor não desincumbiu em comprovar o justo receio de ser molestado na 

posse. Na verdade, ao que parece, o autor pretende autorização judicial 

para respaldar a construção de muro na área sub judice. Destarte, 

ausentes os requisitos do art. 567 do CPC, INDEFIRO a liminar requerida 

por ALESSANDRO LIMEIRA DE FREITAS em face de REGINALDO EUSÉBIO 

MACHADO, tendo como objeto o imóvel, cuja extensão perfaz 450,40 m², 

localizado à Av. Edna Affi/ Av. das Torres, nº 3705, Bairro Jardim Imperial, 

nesta urbe. CITE-SE a parte ré para contestar a ação, no prazo de 15 dias, 

sob pena de revelia, e INTIME-O da presente decisão. DECORRIDO o 

prazo, CERTIFIQUE-SE E INTIME-SE a parte autora para se manifestar, 

inclusive se tem interesse na realização de audiência de conciliação nos 

termos do art. 334 do CPC. Em tempo, DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita a parte autora, nos termos do art. 98 do CPC. Às providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) Carlos 

Roberto Barros de Campos Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1024791-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024791-46.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA LTDA. REQUERIDO: NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA LTDA, IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM 

CUIABA LTDA - ME Vistos, etc. Com a concordância quanto aos 

honorários, intima-se a parte requerente para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão 

da prova. Em seguida, determino a intimação do Perito para, 15 (quinze) 

dias, dar início aos trabalhos efetivando a entrega do laudo no prazo de 30 

(trinta) dias. Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006610-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 16 de 213



IVO GERALDO HARTMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006610-60.2020.8.11.0041. AUTOR: IVO 

GERALDO HARTMANN REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 08h45, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-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. Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 23/06/2020, às 09h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006761-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR NALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006761-26.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDIR NALDO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 

08h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004445-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004445-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALCIMAR MORAES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 08h15, 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 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008524-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TELLES DOS SANTOS (AUTOR)

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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008524-62.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CRISTIANO TELLES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 13h15, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004431-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004431-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIANO CARVALHO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 09h15, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005471-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELY DIAS MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM OAB - MT4717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (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 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005273-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRUZ DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005273-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNA CRUZ DE CARVALHO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

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

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

designada para o dia 23/06/2020, às 11h, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 
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multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005277-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ALBERT SILVA KAWATAKE (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: 1005277-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUAN ALBERT SILVA KAWATAKE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 11h30, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028230-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO OAB - SP151545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028230-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REU: SOCIEDADE 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA Vistos, 

etc. Defiro o pedido de ID. 28096369. Expeça-se carta de citação em nome 

do representante legal da parte requerida, no endereço informado em ID. 

28096369. No mais, tendo em vista que não há tempo hábil para a citação 

da requerida para comparecer à audiência designada para o dia 16 de 

março de 2020, Redesigno o ato processual para o dia 16/06/2020, ás 8h. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006118-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RYCHARD JOANY DA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006118-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RYCHARD JOANY DA SILVA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 

09h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008881-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ESTEVAO MIRANDA (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008881-42.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONALDO ESTEVAO MIRANDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 
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antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 13h15, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008729-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETELI LORRAINE XAVIER DOS SANTOS FLORENCE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO RAMOS DA SILVA (REU)

FLAVENRICK MENDES SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008729-91.2020.8.11.0041. AUTOR: 

KETELI LORRAINE XAVIER DOS SANTOS FLORENCE DA SILVA REU: 

MARIO MARCIO RAMOS DA SILVA, FLAVENRICK MENDES SILVA Vistos, 

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

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

designada para o dia 23/06/2020, às 08h, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006174-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM AGOSTINHO DE BARROS (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: 1006174-04.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WILLIAM AGOSTINHO DE BARROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 12h15, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056756-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VOLCOF DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA CASSITA FIGUEIRA OAB - SP236881 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE FARDIN OAB - SP236929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056756-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO VOLCOF DA SILVA REU: GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA Vistos, 

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

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

designada para o dia 15/06/2020, às 09h, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 20 de 213



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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005227-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA 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)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005227-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TANIA APARECIDA PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 12h30, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011627-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SERAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MATO GROSSO S/C LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-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, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição juntada aos autos pela Parte Executada (Id. 29710606 a Id. 

29710614), postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006584-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES MICHAEL GONZAGA DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006584-62.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CHARLES MICHAEL GONZAGA DE MIRANDA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 

13h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006986-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIDMAR ASSIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006986-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EIDMAR ASSIS DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 12h45, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 21 de 213



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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001204-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PATRICIA BATISTA DE ARAUJO (AUTOR(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))

 

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

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

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

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044049-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA TROPICAL LTDA - ME (EXECUTADO)

EBER BALDOINO ALVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, 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 querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça juntada aos autos - id 29751072, postulando o que de direito. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1024791-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

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

REQUERENTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedam com o 

recolhimento do valor dos honorários periciais, sob pena de preclusão da 

prova. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA JAQUELINE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042740-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIELLY SABRINA ARRUDA BENTO (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 estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039856-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA (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 estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028739-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030753-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. A. (AUTOR(A))

JACI JUSTINA DE ALMEIDA (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005367-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE BARROS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005367-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL DE BARROS DA COSTA REU: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos, 

etc. 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 15/06/2020, às 10h, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039473-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIER SANTANA MARQUES (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))

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1035027-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA PEREIRA DA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO TADEU ROSSETO FONSECA (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001807-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALDESON FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020985-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO VICTOR LIMA DO ESPIRITO SANTO (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))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98686 Nr: 13558-65.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES E ARRUDA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA CAMINHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CANCILIERI DO 

NASCIMENTO GALLETTI - OAB:13.363 OAB/MT, PAULO CÉZAR DE 

FIGUEIREDO PONCE FILHO - OAB:17.483 - OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo as partes 

serem intimadas na pessoa de seus respectivos advogados, no prazo de 

10 (dez) dias, para manifestarem acerca dos cálculos juntados nos autos 

nas fls 546, 547 e 548. Nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332597 Nr: 3411-67.2008.811.0041

 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: SÉRGIO BIANCO, NEIDE PECORI BIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIRA BULHÕES PERRUPATO, WALTER 

GARCIA PERRUPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7440/MT, 

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - OAB:8.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, 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 querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377228 Nr: 13358-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A - CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA 

ALTIMARI, GIULIANA ALTIMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15.139, ELIANA ALVES ALMEIDA - OAB:, IGOR GOES 

LOBATO - OAB:307.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302/MT

 Nos termos da legislação vigente, 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 querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) Carta Precatória 

devolvida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96874 Nr: 12298-50.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTORA VIP DE VÍDEOS LTDA., FRANCISCO ANIS 

FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ VIP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - 

OAB:9.374-MT

 Nos termos da legislação vigente, 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 querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806461 Nr: 12940-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DOS SANTOS MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13.820-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, 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 querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710437 Nr: 3392-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENDA TURISMO - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo as partes 

ser intimadas na pessoa de seus respectivos advogados, no prazo de 10 

(dez) dias, para manifestarem acerca dos cálculos juntados nos autos 

nas fls 154 e 155. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1406176 Nr: 10346-40.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO IMIANI LOPES, DANIELA COSTA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, 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 querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081329 Nr: 2199-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHNEIDER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, LEONARDO GOMES MOREIRA - OAB:26524/O, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO F. SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, 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 querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) Carta Precatória 

devolvida tendo em vista que a(s) parte(s) não foi(ram) localizada(s). 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1085297 Nr: 3940-08.2016.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE 

VALORES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na Ação de Cobrança 

promovida por TECNOGUARDA VIGIÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES 
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LTDA em desfavor de ÓTICA MATIZ – EPP, para condenar a parte 

requerida ao pagamento no valor de R$ 31.622,80 (trinta e um mil, 

seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada 

parcela, com incidência de juros de mora de 1% a.m.

Sem custas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005791-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAURICIO MONTEIRO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILA SERDEIRO DE ALVIM COIMBRA (REU)

MARIA HELENA SERDEIRO DE ALVIM COIMBRA (REU)

GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005791-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MAURICIO MONTEIRO DE ARRUDA REU: LUDMILA SERDEIRO DE 

ALVIM COIMBRA, GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA, MARIA 

HELENA SERDEIRO DE ALVIM COIMBRA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (Art. 38 da Lei 9099/95). Em análise ao feito, verifico que as 

partes compulsarão acordão e o mesmo já foi cumprido. Homologo, para 

que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas 

partes, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Em 

consequência, julgo extinto o processo, com fulcro artigo 487, III, b do 

CPC, com resolução do mérito. Arquive-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1048697-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (REU)

Mariza Macedo de Castro (REU)

SUZIANE DA SILVA LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1048697-65.2019.8.11.0041 Autor: JEANE 

SANTANA DA SILVA Réu: Mariza Macedo de Castro e outros (2) Vistos, 

As partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio do 

acordo realizado e encartado nos autos, constante no ID 28681939. É o 

relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso 

II do Novo Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1056132-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MARQUES DE MELLO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LL CONSTRUCOES LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNIR ZAIAS BATISTA DA SILVA OAB - TO5.030 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1056132-90.2019.8.11.0041 Autor: ANDRE 

MARQUES DE MELLO CAMPOS Réu: LL CONSTRUCOES LTDA - EPP 

Vistos, As partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio 

do acordo realizado e encartado nos autos, constante no ID 28747077. É o 

relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso 

II do Novo Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054169-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERAI MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

JOSE MARIA BORTOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO MAZZUTTI (EXECUTADO)

GERALDO MARTINS DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1054169-47.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI 

SCHEFFER, JOSE MARIA BORTOLI EXECUTADO: BERNARDO MAZZUTTI, 

GERALDO MARTINS DO CARMO Vistos, etc As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, 

por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, 

III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios na forma convencionada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017033-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C4 ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON CARLOS MAGALHAES NETO OAB - SP381418 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017033-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. REU: C4 ASSESSORIA 

EMPRESARIAL EIRELI Vistos, etc As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos. É o 

relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso 

II do Novo Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008284-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008284-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI REU: 

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito (Id. 26511693) Dispensada a 

aquiescência da parte ré, já que inexistiu a angularização processual. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pelo Autor, 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, como é o caso do 

pagamento de eventual diligência do oficial de justiça. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

FERREIRA Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043889-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILO ROBERTO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte 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: 1022020-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SANTOS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019711-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEMEIRE SANTOS DE MELO OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA XAVIER ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003920-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/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: 1022758-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036623-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 26 de 213



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036623-76.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Wagner Oliveira dos Santos 

contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/09/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo, adequação do valor da causa, falta de interesse processual e 

divergência de assinatura, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27211404), 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 10/09/2017. 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. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 3190482253 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regularização do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Das 

assinaturas divergentes A parte requerida alega a divergência entre as 

assinaturas aportadas na procuração e nos documentos pessoais da 

autora. Contudo, verifica-se que tal divergência não é significativa, 

tratando-se apenas de abreviação de seu sobrenome do meio. 

Constata-se, na verdade, a semelhança entre as caligrafias das duas 

assinaturas apresentadas pela parte requerente. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 22817568) e o laudo pericial (ID 27211404). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu joelho direito é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (10/09/2017). 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043906-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CESARIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043906-53.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOEL CESARIO RIBEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 
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Seguro DPVAT ajuizada por Joel Cesário Ribeiro contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 11.306,25 (onze mil trezentos 

e seis reais e vinte e cinco centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 24/12/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26368881), 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 24/12/2018. 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 necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir em face do pagamento realizado na seara administrativa 

Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal 

fato por si só não torna a pretensão do autor carecedora das condições 

da ação por falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também 

insurge sobre a avaliação feita pela seguradora que acarretou o 

pagamento parcial. Posto isso, afasto a preliminar supra. Passo à análise 

do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 24530627) e o laudo pericial 

(ID 26368881). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura abdominal 

com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se 

o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), bem como, 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo com 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se o 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), e perda integral da retirada cirúrgica do baço com repercussão 

avaliada em 100% (cem por cento) encontra-se o valor de R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais), e que a quantia já recebida 

administrativamente encontra-se no valor de R$ 2.193,75 (dois mil cento e 

noventa e três reais e setenta e cinco centavos), percebe-se o valor 

remanescente totalizando em R$ 6.750,00 (seis mil setecentos 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$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos 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 

(24/12/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036031-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGUES DO AMARAL (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 manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049934-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDMARA SILVA VASSOLER (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054707-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-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))

 

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

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

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054726-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ AMERICO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos e 

MANIFESTAR SOBRE O LAUDO/AVALIAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044135-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BONDESPACHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-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))

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no 

mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036054-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO FLAVIO CANDIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LIMA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no 

mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040653-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACK JUAREZ MINIKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimação das partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no mesmo prazo. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054689-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO MARTIMIANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038193-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI OAB - SP206324 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MANEIRA OAB - DF20111 (ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. INTIMAÇÃO das partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no mesmo prazo. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052399-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEIA ANICETA BONDESPACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos e 

MANIFESTAR SOBRE O LAUDO/AVALIAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055863-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ SOARES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039867-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

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

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040953-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHAS DO SUL I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE ALMEIDA MENDES ARRUDA BARROS (REQUERIDO)

TEOFILO MARCIO DE ARRUDA BARROS JUNIOR (REQUERIDO)

 

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

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

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

prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811529 Nr: 18018-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA COMERCIO DE GAS LTDA ME, 

JOAMILTON CARLOS DE AQUINO, MARCELI CRISTIANE DE ARAÚJO 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - OAB:23536/O, 

ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida de fls. 223/224, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947749 Nr: 58999-49.2014.811.0041

 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: ANDRE ARRUDA DE LIMA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL - CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI - 

OAB:9.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDRAURRE - OAB:12.750

 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. 144/145, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007403-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDELSON ALVES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1007403-96.2020.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IDELSON ALVES DOS SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, JOSE CARLOS DA SILVA Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral 

ajuizada por IDELSON ALVES DOS SANTOS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, na qual o autor pleiteia, 

liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida (i) suspenda a cobrança das faturas objeto da demanda; (ii) 

exclua o nome do requerente dos órgãos de restrição ao crédito, em 

virtude do não pagamento das citadas faturas; e (iii) se abstenha de 

realizar o corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade 

consumidora instalada em sua residência. Para tanto, alega o autor que há 

mais de 09 (nove) anos alugou um trailer para ser explorado como 

lanchonete, e que, no mês de julho de 2011, o repassou para um terceiro, 

momento em que entrou em contato com o SAC da requerida e pediu o 

cancelamento do fornecimento de energia elétrica até então sob sua 

responsabilidade. Aduz que, posteriormente, soube que seu nome estava 

negativado em virtude do não pagamento de duas faturas, nos valores de 

R$2.870,71 e R$3.280,23, cobradas a título de recuperação de consumo 

de energia, emitidas com base em um Termo de Ocorrência e Inspeção 

(TOI), que teria constatado a presença de um “gato” na rede de energia 

elétrica, o qual, todavia, ocorreu após o pedido de interrupção do 

fornecimento de energia formulado pelo autor em 2011. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso, identifico em parte a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente por meio do instrumento particular de cessão de direitos e 

benfeitorias (Id. 29444201) e das faturas objeto da demanda (Ids. 

29444209 e 29444220), de cujo teor é possível extrair, prima facie, que a 

unidade consumidora em questão estaria instalada em uma lanchonete 

localizada na Praça do Residencial Marechal Rondon – localizada na Rua 

Rio Branco, s/n, em Cuiabá –, a qual teria sido repassada a terceiros em 

2011, portanto, antes do lançamento das faturas objeto da demanda – 

ocorrido em 2016 e 2018 –, o que demonstraria a injustiça na cobrança 

dos débitos respectivos e na negativação do nome do autor em virtude do 

seu não pagamento. O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos 

causados pela eventual suspensão no fornecimento de energia na 

unidade consumidora do autor; e inscrição nos cadastros de restrição ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 30 de 213



crédito, o que a impediria de concluir transações comerciais. Ademais, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser 

revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que 

assim autorizem. Ausente, contudo, a probabilidade do direito à ordem 

para que a requerida não suspenda o fornecimento de energia para a 

unidade consumidora instalada na residência do autor, já que esta não se 

confunde com a unidade consumidora objeto da demanda, supostamente 

instalada em uma lanchonete. Diante do exposto, com amparo no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, 

apenas para determinar que a requerida (i) suspenda a cobrança das 

faturas objeto da demanda; e (ii) exclua o nome do requerente dos órgãos 

de restrição ao crédito, em virtude do não pagamento das citadas faturas. 

Esta decisão não tem efeitos para o caso de existirem outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. 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 

15/06/2020, às 09h30, Sala 3, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007952-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DOMINGAS VALENTIN NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE GOMES PAVEZI OAB - MT14305/O-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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007952-09.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

CECILIA DOMINGAS VALENTIN NEVES REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais c/c Repetição do Indébito ajuizada por CECILIA 

DOMINGAS VALENTIN NEVES em desfavor de BANCO BMG S.A, na qual a 

autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida suspenda os descontos a título de cartão de 

crédito, lançados em seu benefício previdenciário (nº 190.290.993-0), 

referentes ao contrato nº 15353220. Para tanto, a autora sustenta que, em 

02/08/2019, celebrou com a requerido, um empréstimo consignado no 

valor de R$10.731,44 (dez mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e 

quatro centavos), dividido em 72 parcelas de R$299,30 (duzentos e 

noventa e nove reais e trinta centavos). Aduz que, posteriormente, a 

requerida induziu a autora a realizar um contrato de adesão ao cartão de 

crédito consignado, pelo que a ré efetuou uma transferência no valor de 

R$1.280,00 (um mil e duzentos e oitenta reais) para a conta bancária da 

requerente. Afirma que, diante desse último empréstimo, a requerida teve 

ressalva para realizar o desconto da quantia de R$49,90 (quarenta e nove 

reais e noventa centavos), no benefício da autora, a título de reserva de 

margem consignável, o que vem ocorrendo desde 20/08/2019. Sustenta 

que tal prática é abusiva e ilegal, pois a ré utilizou-se da modalidade cartão 

de crédito consignado para, na verdade, realizar um empréstimo 

consignado mascarado, cuja dívida é praticamente infinita, pois os 

descontos se referem somente aos juros mensais da fatura do suposto 

cartão de crédito. É o breve relato. Fundamento e decido. Nos termos do 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso, ausente a probabilidade do 

direito à suspensão dos descontos a título de cartão de crédito, 

notadamente pela afirmação contida na petição de inicial de que, em razão 

dessa contratação, a ré efetuou a transferência de R$1.280,00 (um mil e 

duzentos e oitenta reais) para a conta da requerente, não havendo 

falar-se, a princípio, em perigo de dano caso os descontos de R$49,99 

(quarenta e nove reais e noventa centavos) permaneçam durante o 

trâmite processual. Destarte, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

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

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

designada para o dia 15/06/2020, às 11h30, Sala 3, a ser realizada pela 

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

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

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

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

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

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

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita, e a 

prioridade na tramitação processual, nos termos do art. 1048, I, do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035085-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MOREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035085-31.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte exequente para que se manifeste acerca do pagamento do saldo 

remanescente (ID28834243), no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá/MT, 27 

de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000221-30.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLENIUM EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000221-30.2018.8.11.0041 Vistos e etc. . Cite-se a 

executada, na pessoa de sua representante, no endereço informado à ID 

15871216. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022038-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON SEBASTIAO MOURA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022038-53.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais, requerido por Admilson 

Sebastiao Moura do Nascimento, em face de Lotufo Engenharia e 

Construçoes LTDA. A parte ré alega em sua petição de id 20078020, que 

recebeu a carta de citação quatro dias após a realização da audiência de 

conciliação, e requer a redesignação da audiência. Após analisar autos, 

verifico que a audiência de conciliação foi realizada no dia 01/04/2019 (ID 

19049022), e o réu recebeu a carta de citação no dia 05/04/2019, 

conforme ID 19543558. Posto isso, redesigno audiência de conciliação 

para o dia: 29/06/2020 Sala: Conciliação 2 Horário: 09:00, 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. Cumpra-se as determinações do despacho de ID 

16953660. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008909-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FELIPE EZIQUIEL 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008909-10.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo juntar aos autos boletim de ocorrência, prontuários de 

atendimento, entre outros documentos comprobatórios médicos. 

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008941-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008941-15.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

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

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo, deverá juntar aos autos, comprovante de 

residência. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002329-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA ITALIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BORGHETTE DE MELO (REU)

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002329-61.2020.8.11.0041 DECISÃO A decisão 

proferida no RAI n. 1004589-40.2020.8.11.0000 suspendeu os efeitos da 

decisão recorrida. Contudo, mantenho a referida decisão por seus 

próprios fundamentos. Prestei as informações solicitadas através do 

Ofício n. 07/2020/GAB. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008940-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ DE FREITAS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSEANDRA MATTOS RULIM (REQUERIDO)

ULTRACENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008940-35.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para que se manifestem quanto ao laudo complementar juntado 

aos autos, no prazo de 15 dias. Cuiabá, 29 de fevereiro de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043915-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CATARINA PIRES CIPRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043915-15.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 
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2 Horário: 14:00 - 14:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045227-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. P. (AUTOR(A))

I. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR PINHEIRO OAB - 807.350.291-72 (REPRESENTANTE)

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045227-26.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação indenizatória proposta em outubro de 2019 em que a primeira 

tentativa de citação do réu foi infrutífera, o que inviabilizou a realização da 

audiência de tentativa de conciliação designada na forma do art. 334 do 

CPC. No caso em apreço, designar nova data de audiência para tentativa 

de composição ensejará maior retardo no andamento do processo, já que 

não se tem pauta para data próxima. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar nova data para a audiência de 

conciliação. Portanto, cite-se a ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência 

de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061296-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (REU)

K C L C ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061296-36.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de ação 

de indenização por danos morais e materiais, proposta por Dimas Simões 

Franco Junior em face de Residencial Chapada do Mirante e Holder 

Assessoria de Cobrança LTDA. Diante da relação de consumo existente 

entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova e determino que o réu, 

junto com a defesa, apresente cópia do acordo pactuado com o recibo de 

pagamento da dívida, bem como o registro de inclusão e retirada do 

apontamento nos bancos de dados SPC/ SERASA. Designo audiência de 

conciliação para o dia: 25/05/2020 Sala: Conciliação 3 Horário: 10:30, que 

será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008990-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008990-56.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 09:45 - 09:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008977-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DOMINGAS TABORGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008977-57.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 10:00 - 10:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008324-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILSON ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008324-55.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 12:00 - 12:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008989-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO ULIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008989-71.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 09:30 - 09:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008664-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDIVAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008664-96.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 10:30 - 10:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 34 de 213



ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008888-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDSON DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008888-34.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 10:15 - 10:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008463-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DOS SANTOS NUNES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008463-07.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 11:00 - 11:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008534-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN CLEITON GOUVEIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008534-09.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 11:15 - 11:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008670-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JUNIOR ALCANTARA DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008670-06.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 10:45 - 10:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041050-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041050-19.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022893-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RICARDO SOARES BARBOSA DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022893-32.2018.8.11.0041 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, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016980-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIA APARECIDA ANTONIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016980-35.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033474-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033474-72.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020560-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020560-10.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021330-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FIGUEROA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n. 1021330-37.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023326-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023326-02.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024016-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON RODRIGUES UCHOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024016-02.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010466-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010466-03.2018.8.11.0041 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, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028063-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FERNANDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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. 1028063-82.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035246-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIA DE OLIVEIRA PAES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035246-70.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043638-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043638-96.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 
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controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018685-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CARLOS DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018685-05.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002891-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARI TANIA DA SILVA AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002891-41.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004362-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ALVES COICARE (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004362-29.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023519-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO IURY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023519-51.2018.8.11.0041 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, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019203-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON EVANGELISTA DE PROENCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019203-92.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 383234 Nr: 18948-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY DO CARMO GIROLI GONZAGA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 18948-69.2009.811.0041 - Código 383234

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (p.473).

É o relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1101016 Nr: 10960-50.2016.811.0041

 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): MARCELO AVALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e diante da preferência da penhora em dinheiro, 

estabelecida no art. 835, I do CPC, defiro o pedido retro e expeço ordem 

ao BACENJUD para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 
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executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC.Nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de R$ 29.279,87 da ordem perante as instituições financeiras por 

meio do Banco Central.Caso ocorra indisponibilidade acima da quantia 

acima referida, determino a imediata liberação do excesso (art. 854, §1º 

do CPC).Em sendo positivo o bloqueio, parcial ou integral, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judicias do TJMT – art. 515 da CNGC – e 

intime-se a parte executada, por seu patrono, ou pessoalmente, na 

hipótese de não ter constituído advogado (art. 854, §2º do CPC), para que 

no prazo de cinco dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros (art. 854, § 3º do CPC).Havendo bloqueio de valor 

irrisório, ou seja, de importância que não cobre o custo da execução, 

determino o seu imediato desbloqueio.Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação da parte executada, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo a instituição 

financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transferir o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução (art. 854, 

§5º do CPC).Sendo infrutífera a penhora via Bacenjud, defiro a penhora do 

imóvel indicado à p. 104.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1158522 Nr: 35300-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 Processo n° 35300-58.2016.811.0041 - Código 1158522

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o adimplemento da 

obrigação (p.371/375).

É o relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido.

Intime-se a parte exequente para que forneça seus dados bancários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 912710 Nr: 38667-61.2014.811.0041

 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: OLÍVIO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, HYUNDAI 

MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17.214-B, LUIZ EDUARDO LOPES JR. - OAB:13.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - OAB:188.868-B/ 

SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Processo n° 38667-61.2014.811.0041 - Código 912710

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que intimada, a parte Executada 

efetuou o pagamento dos saldos remanescente.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento (p. 322).

É o relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 854960 Nr: 57473-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada foi 

intimada para pagamento da obrigação, mas se manteve inerte.

Os autos foram encaminhados ao Contador Judicial, tendo a exequente 

concordado com os cálculos de p. 363/366. A executada, intimada, não 

apresentou nenhuma objeção.

 Ante o exposto e diante da preferência da penhora em dinheiro, 

estabelecida no art. 835, I do CPC, defiro o pedido retro e expeço ordem 

ao BACENJUD para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de R$ 411.222,65, sendo que o resultado será encartado após o 

processamento da ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.

Caso ocorra indisponibilidade acima da quantia acima referida, determino a 

imediata liberação do excesso (art. 854, §1º do CPC).

Em sendo positivo o bloqueio, parcial ou integral, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judicias do TJMT – art. 515 da CNGC – e 

intime-se a parte executada, por seu patrono, ou pessoalmente, na 

hipótese de não ter constituído advogado (art. 854, §2º do CPC), para que 

no prazo de cinco dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros (art. 854, § 3º do CPC).

Havendo bloqueio de valor irrisório, ou seja, de importância que não cobre 

o custo da execução, determino o seu imediato desbloqueio.

Rejeitada ou não apresentada a manifestação da parte executada, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo a instituição financeira depositária, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, transferir o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução (art. 854, §5º do CPC).

Defiro também o pedido de penhora via RENAJUD. Segue a restrição 

realizada.

Lavre-se termo de penhora e promova-se a avaliação, intimando-se as 

partes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 808810 Nr: 15282-21.2013.811.0041

 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: BENIZABEL CALIPSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS UNIMED DE 

GOIÂNIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLAN ADIB FARES - 
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OAB:9265/MT, ELISA MARIA ALESSI DE MELO - OAB:34.461 GO, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6.735/MT, LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS 

- OAB:33.204 GO, SUELLEN COELHO BENÍCIO - OAB:26.089/GO, 

TATIANA ACCIOLY FAYAD - OAB:19.400/GO

 Processo n° 152892-21.2013.811.0041 – Código 808810

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a Defensoria Pública requer 

o levantamento dos honorários advocatícios.

 É o relatório. Decido.

 Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 

4º c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Desta forma, defiro o pedido de p. 283/284.

Expeça-se alvará em favor da Defensoria Pública da parte relativa aos 

honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 339483 Nr: 9992-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS - PROMOÇOES EVENTOS E PRODUÇOES 

LTDA, MÁRIO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Processo nº. 9992-98.2008.811.0041 - Código 339483

Vistos etc.

Diante da certidão de p. 543, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender por direito, no prazo de 15(quinze).

 Cuiabá, 27 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.: 458687 Nr: 28511-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPOLDINA DE OLIVEIRA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº. 28511-53.2010.811.0041 - Código 458687

Vistos etc.

Diante da informação de p. 114, intime-se a executada por meio de oficial 

de justiça.

Cuiabá, 27 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.: 776944 Nr: 30279-43.2012.811.0041

 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: ENEIDA AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GISELE WAHL DE 

ALCANTARA - OAB:11240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:OAB/MG n°80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

Dr.ª Daniela Patini - OAB/MT 11.660 - OAB:, LEONARDO FIALHO PINTO 

- OAB:108.654 MG

 Processo n° 30279-43.2012.811.0041 Código 776944

Vistos.

Diante da inercia do exequente conforme certidão de p. 576, intimem-se as 

executadas para requerer o que entender por direito, no prazo de 

15(quinze) dias.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058099 Nr: 50109-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEY PEREIRA RIBEIRO, LECÍDIA PEREIRA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE - 

OAB:5310, ANA CLÁUDIA SCALIANTE FOGOLIN GNOATTO - 

OAB:5.310/MT, TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:5.725/MT, 

TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:5725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA BARREIRA 

DE FARIAS FORNOS - OAB:198.088

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108596 Nr: 14160-65.2016.811.0041

 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: GQD, EDÉSIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de obrigação de fazer c/c pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada c/c indenização por danos 

morais ajuizada por GABRIEL QUEIROZ DUARTE em face de UNIMED 

CUIABÁ. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa 

atualizado, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No 

entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1113926 Nr: 16312-86.2016.811.0041

 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: MARCELLE CARLA TENORIO DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349

 Posto isto, nos termos do art. 269, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito a ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada proposta por 

Marcelle Carla Tenório dos Santos Costa em desfavor de AGEMED Saúde 

S/A, para:a) confirmar a liminar deferida às p. 53/54;b) condenar a ré em 

danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ).Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação.Transitado em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897133 Nr: 27659-87.2014.811.0041

 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: PAULO JOSÉ FERREIRA SIDOU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:MT/ 9139, GIAN CARLOS LEÃO PREZA - OAB:8431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, MARCOS ANTONIO 

BERTIN - OAB:14369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial 

Complementar de fls. 170/198, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1148987 Nr: 31220-51.2016.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UC-CDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT, JOSE BATISTA FILHO - OAB:19793/PR, ROSEMEIRE 

DADONA - OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Intimo as partes para informar o início dos trabalhos periciais no dia 

21/03/2020, e que se dará de forma indireta “documental”.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 854960 Nr: 57473-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 Penhora frutífera.

 Promovi o desbloqueio do excedente.

Intime-se a executada, cumprindo-se integralmente a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 367562 Nr: 5609-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LIMA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSUÊS LEITE, REDE RECORD NEWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JAKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B

 Tentativa de penhora infrutífera.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 406609 Nr: 37652-33.2009.811.0041

 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: ANA PAULA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON DE SOUZA GONÇALVES, MIGUEL 

CORDEIROS DOS SANTOS, MARIA CRISTINA M. RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, Bruno Wesley Verzignazzi - OAB:23171/O, 

CÉLIO ANTÔNIO DO PRADO JUNIOR - OAB:17527-MT, EDLAINE 

RIBEIRO DA GAMA - OAB:17855, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RICIELI FORTES - OAB:OAB/MT- 18097, WILLIAN 

POSCA PIVOTTO - OAB:18.634/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON CLERISTON 

WILLIAN DA SILVA PEREIRA - OAB:13.931 PAB/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação de indenização por 

danos materiais e morais ajuizada por Ana Paula de Oliveira em face de 

Jailton de Souza Gonçalves e Maria Cristina M. Ribeiro da Silva, para 

condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ).Custas processuais pelos réus, 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 

NCPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451204 Nr: 23583-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIGÁS DISTRIBUIDORA DE GLP COM. E P. 

DE S. LTDA, MARCUS GIULLIANO CASTIGLIONI ALVES, REJANE MARA 

CASTIGLIONI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson Cesar Melo Faria - 

OAB:6.474-MT, JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte Autora para manifestar acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça às fls. 119/121, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146462 Nr: 30218-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SALVADOR DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 

200/210, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1101016 Nr: 10960-50.2016.811.0041

 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): MARCELO AVALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Bloqueio realizado.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, intimando-se o executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336212 Nr: 7040-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD MAHFOUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINE - OAB:6.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação a parte autora para, em 15(quinze) dias, apresentar cálculo 

atualizado da obrigação.

Kemilly Albuquerque

Estagiária / 36661

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179206 Nr: 26539-58.2004.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO CURVO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPTO ELETRÔNICA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071/MT, JULIANA SOUZA FERREIRA - OAB:7417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO JORGE CAVALHEIRO - 

OAB:199273, FABIO MAIA DE FREITAS SOARES - OAB:208638, 

Guilherme Camara Moreira Marcondes Machado - OAB:297945 SP, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, JOSÉ NORIVAL 

PEREIRA JUNIOR - OAB:202.627, MAURICIO ANDERE V. B. LACERDA - 

OAB:, Nelson Marcondes Machado - OAB:75818/SP

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para que, em 15(quinze) dias, se manifestem acerca 

do cálculo da contadoria de p. 514/518.

Kemilly Albuquerque

Estagiária / 36661

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433526 Nr: 12930-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CARLOS ALVES MADUREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENE MAIA TIMO - OAB:22017/GO, 

Patricia de Oliveira Gonçalves - OAB:14.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINA DE OLIVEIRA SANTOS 

EMBOAVA - OAB:12.300/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação a parte autora para, em 15(quinze) dias, requerer o que 

entender por direito.

Kemilly Albuquerque

Estagiária / 36661

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 575604 Nr: 8667-45.1995.811.0041

 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): VIDEO CURSO EDUCACIONAL DISTRIBUIDORA 

EDITORA E PRODUTORA DE VIDEO CURSOS LTDA, NEUSA MARIA FARIA 

VIANA, FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLNEI DE VASCONCELLOS 

MOURA - OAB:7702/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação a parte executada para, em 5(cinco) dias, requerer o que 

entender por direito.

Kemilly Albuquerque

Estagiária / 36661

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777410 Nr: 30775-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENY MALTEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SIMIONATTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação a parte autora para, em 15(quinze) dias, requerer o que 

entender por direito.

Kemilly Albuquerque

Estagiária / 36661

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069072 Nr: 55004-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DORILEO, LEONORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBS SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

ADOLFO ARINI - OAB:6727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte executada às 

fls. 225/265 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos do artigo 482, VI 

da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte exequente 

para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Kemilly Albuquerque

Estagiária / 36661

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173604 Nr: 41558-84.2016.811.0041

 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: BASTIÃO ESPINDO VALEJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls.232/234 , referente ao pagamento da condenação, requerendo o que 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Kemilly Albuquerque

Estagiária / 36661

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1327395 Nr: 15032-12.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA 

BARBARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GINO ALMEIDA - 

OAB:35438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.247, VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO - OAB:12612-B

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para, em 15(quinze) dias, especificarem que provas 

pretendem produzir.

Kemilly Albuquerque

Estagiária / 36661

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005751-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005751-44.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais e morais, promovida por 

Janaina Patricia Rodrigues de Souza em face de Lotufo Engenharia e 

Construções Ltda. Em consulta ao PJE constato que a autora ajuizou 

anteriormente ação idêntica a esta, em que foi proferida sentença sem 

resolução do mérito pelo Juízo da 9ª Vara Cível desta Comarca, PJE nº 

1023573-17.2018.8.11.0041. Nos termos do art. 286, II, do CPC: Art. 286. 

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Desse modo, determino 

a redistribuição deste processo ao juízo prevento da 9ª Vara Cível desta 

Capital, com as baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023942-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LUCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1023942-79.2016.8.11.0041 Decisão 

WENDER LUCIO DE OLIVEIRA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 27 de setembro de 2015, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. Tentativa de conciliação 

infrutífera (ID 4993233). A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo passivo da 

demanda e arguindo as preliminares de ausência do laudo IML e boletim de 

ocorrência incompleto. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação (ID 12097253). Intimadas, ambas as partes requereram a 

produção de prova pericial. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por WENDER LUCIO DE OLIVEIRA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Indefiro o pedido de 

inclusão da Seguradora Líder como representante processual, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 

93075/2013). Da mesma forma, não merece guarida a preliminar de 

carência de ação por ausência de laudo do IML e Boletim de Ocorrência 

incompleto, vez que referidos documentos não se mostram 

indispensáveis, podendo ser possível comprovar o fato narrado por 

outros meios, sendo, dessa forma, dispensáveis tais documentos (TJMT, 

Ap 53318/2017)/(TJMT, Ap. 0037309-95.2013.8.11.0041). As partes estão 

devidamente representadas. Afastadas as preliminares arguidas em sede 

de contestação e inexistindo irregularidades a suprimir, declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido se a parte autora, em decorrência 

do acidente de trânsito, adquiriu invalidez permanente. Para tanto, defiro a 

produção de prova pericial requerida por ambas as partes. Nomeio como 

perito(a) do Juízo Dr. Flávio Ribeiro de Melo, com endereço profissional na 

Av. das Flores, nº. 843, sala 43, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, Telefone 3025-3060 e 9223-7073, o qual deverá esclarecer 

se a parte autora está inválida permanentemente, de forma total ou parcial, 

devendo responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes. 

Intime-se o(a) perito(a) 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, 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 apresentarem 

seus quesitos, bem como indicarem assistente técnico. Concedo o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Cumpram-se as determinações 

acima. Após, solicite-se ao(à) perito(a) nomeado(a) 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/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018965-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

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:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1018965-44.2016.8.11.0041 Decisão 

MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA propôs ação de cobrança de 

remanescente de seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 31 

de agosto de 2015, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

Tentativa de conciliação infrutífera. A parte ré contestou a ação 

requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo 

passivo da demanda e arguindo a preliminar da ausência de laudo do IML. 

No mérito, pede a improcedência dos pedidos do autor, visto que houve 

pagamento na esfera administrativa, e que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que este seja graduado de acordo com a invalidez 

determinada na tabela para apuração do quantum. Por fim impugna o 

requerimento da correção monetária, juros moratórios e honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança de remanescente de seguro 

obrigatório ajuizada por MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares 

Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante 

processual, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Também rejeito a preliminar de carência 

pela ausência de laudo do IML, vez que não se mostra indispensável, 

podendo ser possível comprovar o fato narrado por outros meios, sendo, 

dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 53318/2017). As 

partes estão devidamente representadas. Afastadas as preliminares 

arguidas em sede de contestação e inexistindo irregularidades a suprimir, 

declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido se a parte autora, 

em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 31 de agosto de 2015, 

adquiriu invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de prova 

pericial requerida pela parte autora. Nomeio como perito(a) 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 

Capital, telefone: 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 pela autor, esta deverá suportar o ônus de sua realização. 

Contudo, sendo o autor beneficiária 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. No 

prazo de 15(quinze) dias deverão as partes apresentarem seus quesitos, 

bem como 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/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008692-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008692-64.2020.8.11.0041 DECISÃO Condomínio 

Helbor Dual Business Office & Corporate ajuizou ação de reparação de 

danos materiais e morais em desfavor de Helbor Empreendimentos S/A, 

ambos qualificados. Em síntese, relata a inicial que em dezembro de 2015 

o autor recebeu o Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate 

construído pela ré, tendo sido instalado o condomínio e transmitido da 

construtora toda a área comum do empreendimento, juntamente com suas 

instalações. Informa que desde o recebimento do edifício, inúmeras 

irregularidades e diversos problemas estão sendo detectados, 

decorrentes de defeitos na prestação de serviço e ou dos materiais neles 

empregados por parte da construtora, forçando-o a abrir chamados e 

enviar notificações na tentativa de solução rápida dos problemas. Dentre 

os problemas identificados, está a área externa térrea de propriedade do 

condomínio, onde se localiza a área de acesso e circulação de pessoas e 

veículos e no estacionamento térreo não coberto para veículos, onde 

ocorre acúmulo de água, manchas, trincas, pisos soltos, deformações em 

diversos pontos da estrutura do piso assentado sobre o acesso da 

circulação de pessoas. Sustenta que embora tenha reportado à ré o 

defeito, a construtora se negou a proceder com os reparos sob o 

fundamento de que o empreendimento não está mais na garantia. Sob o 

argumento de que a não correção dos problemas poderá ocasionar o 

agravamento dos danos já existentes e ainda provocar infiltrações nos 

subsolos I e II, postula a concessão liminar da tutela antecipada para 

determinar que a ré proceda de imediato serviço de reparo de todos os 

pisos, e ou outros revestimentos, grelhas de águas fluviais que compõe a 

área térrea do estacionamento e áreas térreas de passagem externas de 

pessoas e veículos, com início das obras em 05 (cinco) dias e término em 

30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Alternativamente, na hipótese de ser deferida a liminar e o réu não 

cumprir, requer autorização para contratar construtora especializada no 

mister com salvaguarda do direito de garantia da obra entregue pelo réu. 

Comprovante de recolhimento das custas judiciais (Id 29672096). É o 

relatório. Decido. Para a concessão liminar da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário o preenchimento concomitante dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o assunto ensinam os professores Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A tutela 

provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob 

pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser 

removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é 

preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 313.) In casu, o autor afirma ser de responsabilidade 

da construtora ré os reparos a serem realizados no piso do 

estacionamento do condomínio, haja vista o período de garantia da 

construção. Em que pesem as alegações constantes da inicial, não há nos 

autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá 

comprometer o resultado útil do processo e, como é cediço, para a 

concessão da tutela provisória de urgência faz-se imprescindível a 

existência cumulada dos requisitos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE 

URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se 

condiciona à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Considerando que a Agravante possui 

outros apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são 

originários de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a 

possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de urgência.” 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) Diante 

destas explanações, verifica-se que nesta análise de cognição sumária 

não foi verificado perigo de dano que justifique a concessão liminar da 

tutela provisória pretendida. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. O art. 334 e § 4º, inciso I, dispõe no sentido 

de que a audiência de conciliação somente não será realizada caso 

ambas as partes assim manifestem, expressamente. Assim, designo 

audiência de conciliação para o dia 15/06/2020 às 13:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 
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Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Deixo de determinar o aditamento da petição inicial conforme 

determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com 

argumentação e pedidos completamente apresentados. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004088-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GUACHINESKI DONIDA (AUTOR(A))

HERISSON SILAS PAIVA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004088-60.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de indenização por danos morais proposta por Andressa 

Guachineski Donida e Herisson Silas Paiva Mendes em desfavor do 

Hospital Beneficente Santa Helena, todos qualificados. Infere-se dos autos 

que os autores pretendem a condenação do réu ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), em virtude do precário atendimento ofertado pelo mesmo através 

dos médicos que atenderam a autora quando esta o procurou para dar à 

luz seu filho em 21/05/2019, cuja negligência, imprudência ou imperícia 

levaram ao óbito do recém-nascido Vicente Luiz Donida Mendes em 

24/05/2019. Emenda à inicial (Id 29263096). É o necessário. Decido. Diante 

dos documentos apresentados, defiro os benefícios da Justiça Gratuita 

aos autores (art. 98, CPC). Sem prejuízo do disposto no § 4º, do artigo 14, 

do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência dos 

autores em relação ao réu, defiro o pedido de inversão do ônus da prova 

(artigo 6º, inciso VIII, CDC). Assim, caberá ao réu comprovar que não agiu 

com negligência, imprudência ou imperícia no atendimento médico 

dispensado à autora no dia dos fatos narrados na inicial. Analisando as 

razões expostas pelos autores, depreende-se a legitimidade e interesse 

destes em obter a cópia integral do prontuário médico, uma vez que 

pretendem, por esta via, tomar conhecimento do atendimento dispensado à 

autora desde o seu primeiro atendimento. In casu, os documentos 

interessam aos autores, eis que podem corroborar para a comprovação 

de direito e encontram-se em poder do réu, incidindo a regra do art. 396 do 

CPC. Ressalta-se que a exibição não trará nenhum prejuízo ao réu, haja 

vista que esta medida não visa privá-lo dos documentos, mas que tão 

somente apresente uma cópia em Juízo. Com estas considerações e 

fundamentos, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO e determino que o réu 

promova a exibição do prontuário médico da autora, desde o seu primeiro 

atendimento naquele Hospital, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua 

intimação. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/06/2020 às 10:00 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. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033625-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA JOSE DA SILVA BRANDAO (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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033625-09.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 29288931). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015165-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA ANGELA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015165-37.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o exequente requer o levantamento do 

valor pago pela executada, não apresentando nenhuma objeção (ID 

29584937). É o relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento de 

sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos 

autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais havendo a ser 

reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos 

termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente 

como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 
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Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019912-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO STEINKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019912-64.2017.8.11.0041 Vistos e etc. DIOGO 

STEINKE ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de BANCO 

BRADESCARD S.A. A inicial foi instruída com diversos documentos. O réu 

não foi citado (ID24541026). O autor requereu a desistência do feito 

(ID29653353). Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, 

homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas pelo autor. Todavia, fica a exigibilidade 

suspensa, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1048113-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDINELIA CANDIDA FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN REIS E PAIVA (REU)

 

Vistos... Intime-se novamente a parte autora para dar cumprimento ao que 

se determinou no despacho inaugural. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031469-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 2 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010159-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 2 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061294-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IFFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GERALDO CONTE OAB - SP82695 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 2 de março 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: 1011004-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI (AUTOR(A))

SIMONE APARECIDA FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI OAB - 

MT18849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, no prazo de 05 

cinco dias. Cuiabá, 2 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1036632-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALI SAID KARFAN (REU)

MARINALVA RODRIGUES MIRANDA KARFAN (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MAURICIO RODRIGUES SOBRINHO (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSA JUSTINIANO SOARES (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE SEBASTIAO PINTO CORREA (CONFINANTES)

LOURDES RODRIGUES SOUZA (CONFINANTES)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora , via DJE para , no 

prazo de 15 (quinze) dias, enviar o resumo da Inicial ao e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br a fim de proceder a confecção do Edital de 

Citação/Intimação. Cuiabá, 02 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006287-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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WESLEY FARIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido Id. 13743308, determinando a intimação da parte ré 

para, em 15 (quinze) dias, trazer aos autos o contrato original descrito na 

peça de defesa. Decorrido o prazo e ouvida a parte autora, conclusos. 

Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060122-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO ITAPOAN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA BORDONE LTDA (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

regularizar o pólo passivo da lide e efetuar os devidos depósitos de 

diligências do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) dias, no site do 

Tribunal de Justiça, e, quando for o caso, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e efetuar os dados do zoneamento para 

devido cumprimento, nos termos do art. 3º da Portaria CGJ nº 142, de 8 de 

novembro de 2019, que regulamenta o cumprimento de mandados judiciais 

em comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de processo 

eletrônico que tramita no sistema PJe, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 28 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: 1059457-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ADESTRO OAB - SP374580 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 2 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034615-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY APARECIDA FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 2 de março 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: 1000946-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUNELLI TEXTIL NORDESTE LTDA (EXEQUENTE)

LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN OAB - SC15271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RITA DA SILVA MODAS - ME (EXECUTADO)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (EXECUTADO)

JULIO CESAR PEREIRA (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 2 de março 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: 1011174-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908-O (ADVOGADO(A))

JOSLAINE SANTOS DE SOUZA OAB - MT8597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA (REU)

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS OAB - MT7322-O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

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, 2 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006531-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO FERREIRA MARTINS FARIA FRANCA (AUTOR(A))

FERNANDA MARIA CICERO DE SA FRANÇA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO JORGE DA SILVA (REU)

JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO (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, 2 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028323-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 
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(quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047638-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIARA JESUINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-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, 2 de 

março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016266-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANOR LUIZ PIRAN (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que a parte embargante pugna pela produção de outras provas, 

determino seja ela intimada para assim se pronunciar, no prazo de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008748-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR LUIZ PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

FMR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Aguarde-se o cumprimento do que se ordenou nos embargos à 

execução.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039384-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, 

ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037505-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MENDES NOGUEIRA (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:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a petição Id. 13467668 e os documentos que a acompanham, nos 

moldes do ar.t 437, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028991-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARDENIA DE JESUS DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032148-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TUCUNARE FM LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDI ROSANGELA HETZEL OAB - MT8244-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Tendo em vista que a parte ré, mesmo devidamente citada, não 

apresentou contestação, decreto-lhe a revelia, nos moldes do art. 344, do 

CPC. Em prosseguimento, constata-se tratar aqui de processo sem 

questões processuais a serem enfrentadas nesta fase e que comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras 

provas para o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de 

julgamentos. Todavia, tendo em vista que a parte autora pugna pela 

produção de outras provas, determino seja ela intimada para assim se 

pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, 
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a necessidade da dilação probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009318-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009363-87.2020.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009270-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA ESTELA ANTUNES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ OAB - MT20372-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, para comprovar 

o preenchimento dos pressupostos legais de concessão da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento da pretensão, conforme prevê o art. 99, 

§ 2º, do referido instituto processual. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009156-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINTON GONCALVES BARCELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023701-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO FLORAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ALTINO SATIRO DOS REIS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido Id. 12675939, cite-se na forma como pleiteada, 

expedindo-se o correspondente mandado, tão logo recolhido o valor da 

diligência. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009194-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009208-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA JULIA PASSADORE GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009211-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARQUES CESAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037723-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO CIGERZA (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))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante o teor do Ofício nº 06/2020-CEJUSC, expeça-se o alvará em 

favor do Sr. Perito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005701-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES MIGUEL OAB - GO31282 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

SAGA COMÉRCIO DE CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, como nova denominação social SAGA KOREA 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. propôs a presente 

"Ação Declaratória de Ineficácia de Negócio Jurídico de Fiança c/c Tutela 

de Urgência Antecipada" em face da AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, pelos fatos e fundamentos expostos na peça primeira. Em decisão 

Id. 12839722, foi determinado o arquivamento do feito e ordenada a 

distribuição física ao encargo da parte autora, tendo em vista ter sido 

ajuizado por dependência do processo n. 1955-43.2012.811.0041. A 

autora, em petição derradeira, pede o aproveitamento das custas 

processuais recolhidas nos presentes autos, a fim de viabilizar a 

distribuição, mediante expedição de ofício ao departamento responsável 

para que promova a compensação da guia emitida em Id. 2255798. É a 

síntese. Decido. Com razão a parte autora em seu pedido, vez que as 

despesas de ingresso já foram devidamente pagas nos presentes autos, 

segundo comprovante Id. 12255879, sendo perfeitamente devida a 

compensação. Defiro, pois, o pedido, determinado sejam tomadas as 

providências necessárias junto à central de arrecadação. Cumprida a 

providência, arquive-se o processo com as cautelas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036552-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HIGINO DE ARAUJO CALDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (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 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 17/12/2019 Hora: 08:00 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

11 de setembro de 2019, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036552-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HIGINO DE ARAUJO CALDEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

Visto... FERNANDO HIGINO DE ARAUJO CALDEIRA, já devidamente 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Obrigação de Fazer com 

Antecipação de Tutela”, em face de GMAC ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos apresentados na peça exordial, 

com apoio de vários documentos. Ocorrida a citação, as partes formulam 

acordo, no qual a ré se compromete a liberar o crédito pleiteado pelo autor, 

ficando ao encargo do requerente os tramites necessários referentes às 

fases de aprovação e demais providências previstas no item 1 do acordo 

(Id 27447685). Realizada a audiência de conciliação, a parte autora não 

compareceu ao ato processual, tendo a ré pugnado pela aplicação da 

multa prevista no § 8, do art. 334, do CPC. É o relatório. Decido. Tendo em 

vista que o acordo entabulado entre as partes abrange toda a matéria 

versada nos autos, não há razão para o prosseguimento do feito, 

inclusive para aplicação da multa prevista no art. 34, § 8º do CPC, tendo 

em vista que a ausência da parte autora ao ato conciliatório se deu em 

virtude do próprio acordo ocorrido anteriormente. Assim, com fulcro no art. 

487, III, “b” do Código de Processo Civil, homologo, por sentença, a 

avença, para que surta os jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

resolvo o mérito, declarando extinto o processo. Ficam as partes isentas 

do pagamento das custas remanescentes (art. 90, § 3°, do CPC). 

Honorários na forma acordada. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal, em 

seguida arquive-se. P.I.C.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320810 Nr: 22630-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MACIEL PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DO CARMO DE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca da carta 

precatória devolvida e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852116 Nr: 54976-94.2013.811.0041

 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: GUILHERME HENRIQUE MEDEIROS STRELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA HORA ALMEIDA JÚNIOR, LUIZ 

DOMINICOS HOFFMANN WEBER, DANIA RAQUEL SCHOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - OAB:5658 - E, 

CARLOS HENRIQUE NEVES - OAB:10.036/MT, GISELY MARIA REVELES 

DA CONCEIÇÃO - OAB:8.448/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.449-MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848, JOÃO DA 

HORA ALMEIDA JUNIOR - OAB:889A/RN, JULIANA PEREIRA BUENO - 

OAB:12.207

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO GOULART 

GUIMARÃES NETO, para devo lução dos autos nº 

54976-94.2013.811.0041, Protocolo 852116, 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.: 729470 Nr: 25478-21.2011.811.0041

 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: SALATIEL CANDIDO DE SOUSA

 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 

DOS SANTOS - OAB:26.992-A MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26417A

 Vistos,

Em cumprimento à sentença, o exequente Salatiel Candido de Sousa 

requereu a intimação do executado para pagar o débito exequendo de R$ 

9.428,41 (nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um 

centavos).

Devidamente intimado, o executado depositou em juízo a quantia de R$ 

9.555,68 (nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a 

extinção da execução, com o que concordou a parte exequente.

É o relatório.

Decido.

Diante do pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos 

documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os 

valores transferidos para a conta bancária declinada na fl. 312.

Sem custas, nem honorários.

 Transitada em julgado, arquive-se.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 907345 Nr: 35132-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5º SERVIÇO NOT. E REG. DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSC. 

IMOBILIÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - 

OAB:19885/O, ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 (...) Desta feita, acolho os embargos e dou-lhes parcial provimento, a fim 

de retificar a sentença apenas quanto ao erro material afeto à parte que 

deverá arcar com o ônus da sucumbência, ou seja: a exequente/excepta 

Maria Helena Rondon Luz, Tabeliã do Cartório do 5º Ofício de Registro de 

Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 997305 Nr: 22308-02.2015.811.0041

 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: EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO INACIO MORAIS - 

OAB:26.951/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA 

- OAB:11.356/MT

 Vistos.

 Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias
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 Cod. Proc.: 1031653 Nr: 37610-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ - 

OAB:11.660, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT

 Diante do exposto, por não restarem caracterizadas as omissões 

apontadas, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036707-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON DOUGLAS OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Em contestação, a requerida alega, em prejudicial de mérito, a 

prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento de que as 

negativações supostamente indevidas ocorreram em 2012, porém a ação 

só foi ajuizada em 2017. Sustenta, ainda, a falta de interesse de agir, 

tendo em vista que o nome do autor já foi excluído dos órgãos de proteção 

ao crédito, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito, 

alegando, ainda, a incompetência territorial porque o contrato foi pactuado 

em Lucas do Rio Verde/MT, onde a ação deveria ter sido distribuída. Em 

impugnação, o autor esclarece que o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, para o caso de negativação indevida, é de que o prazo 

prescricional só começa a fluir no momento em que o consumidor toma 

ciência da inclusão tida como indevida e menciona um julgado no qual foi 

aplicado o prazo decenal definido do art. 205, do Código Civil. Sobre a 

alegada incompetência do foro, diz que ao consumidor é permitida a 

escolha do local onde deverá propor a ação para discutir relação de 

consumo, com vistas à facilitação da defesa, não havendo que se falar 

em incompetência do juízo desta comarca, especialmente porque a 

requerida mantem várias sucursais no país. Com razão o autor em suas 

argumentações quanto à prescrição, pois, se o consumidor ainda não teve 

conhecimento da negativação, não há se falar em exercício do direito 

indenizatório por eventual irregularidade na inclusão (REsp 1276311/RS – 

Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.9.2011, DJe 

17.10.2011). Desta feita, considerando que não consta nos autos 

qualquer documento que ateste o exato momento em que o demandante 

sofreu o alegado constrangimento, ou seja, quando soube que estava 

negativado, não há como aferir se a pretensão está prescrita. Quanto à 

falta de interesse processual, impõe-se esclarecer que a lide não envolve 

apenas a legalidade ou não da cobrança e/ou negativação no nome do 

consumidor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, mas a 

pretensão indenizatória pelos danos suportados em decorrência dessa 

cobrança, tida por indevida, de sorte que o fato de a requerida já ter 

excluído a restrição não enseja a perda do objeto. De igual modo, não há 

se falar em incompetência territorial, pois é distenso o entendimento dos 

tribunais pátrios de que, ao versar a causa sobre relação de consumo, 

pode o consumidor propor a ação onde convier a defesa de seu 

interesse, segundo se confere do julgado “in verbis”: “(...) caracterizada a 

relação de consumo, revelam-se incidentes as regras próprias de 

competência, as quais facultam ao consumidor escolher o foro do local em 

que melhor possa deduzir a sua defesa.” (AgInt no AREsp 465.974/SP – 

Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 8.2.2018, p. DJe 23.2.2018) 

Portanto, rejeito as preliminares. Não havendo outras questões 

processuais pendentes de análise e não sendo o caso de extinção do 

processo (art. 354, CPC) ou de julgamento antecipado (art. 355 e 356, 

CPC), por depender a lide de maior dilação probatória, dou por saneado o 

feito e organizado o processo (art 357, CPC). Como meio de prova, para 

fins de esclarecimento quanto à alegada fraude contratual (ponto 

controvertido), determino a oitiva da parte autora e das testemunhas 

eventualmente arroladas pelas partes, nos moldes pretendidos pela 

requerida, a fim de que seja aferida a alegada fraude na contratação sub 

judice. Designo, pois, o dia 16 de junho de 2020, às 16h para realização da 

audiência de instrução e julgamento, devendo ser intimadas as partes e 

seus procuradores. Fica dispensada a intimação das testemunhas, 

cabendo aos advogados das partes cientificá-las acerca da audiência, 

conforme prevê o art. 455, do CPC. Deixo para apreciar o pedido de 

produção de prova pericial grafotécnica após a realização da audiência. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006005-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, MARIA ANTONIA DE ARAUJO, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por 

Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 14.1.2019 um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido lesões 

permanentes no seu membro superior e inferior esquerdo e demais lesões 

a serem apuradas em perícia judicial. Pugna, assim, a procedência do 

pleito, a fim de receber a indenização devida, bem como que a 

comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo, além da 

inversão do ônus da prova. Pede, assim, que os honorários sejam fixados 

em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes 

do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma do § 2º, se for superior à metade 

do teto máximo indenizável. Ao final, para fins de prequestionamento, pede 

que conste na sentença sobre a negativa de vigência dos arts. 5º, “caput” 

e parágrafos da Lei 6.194/74, art. 5º, XXXIV alínea “a” e art. 5º, XXXV da 

Constituição da República, além da violação aos princípios do devido 

processo legal, da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem 

como o entendimento jurisprudencial da caracterização do interesse de 

agir, conforme parâmetros do RE n. 631240/MG. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 75%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, que a parte 

autora nunca compareceu à sua sucursal para formalizar o requerimento 

administrativo, sendo flagrante a ausência de interesse de agir, pugnando, 

por isso, pela extinção do feito sem resolução do mérito ou que ao menos 

seja isentada da sucumbência. Quanto ao mérito, diz não ser devido o 

pagamento de indenizado ao segurado inadimplente, como no caso da 

parte autora, enfatizando inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do 

nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente 

porque o boletim de ocorrência elaborado com base de declarações 

unilaterais não possuem força probantes, bem como a ausência do laudo 

do IML e refuta o pedido de indenização por danos morais. Em caso de 

condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de Danos 

de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 
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426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares e, no mérito, 

pugna pela improcedência do pedido. Em impugnação à contestação, a 

parte autora reitera os termos da inicial e pugna pela condenação da ré em 

litigância de má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC. As 

partes foram favoráveis ao resultado obtido na perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 
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segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim médico e em 

laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente decorrente de 

acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas no membro inferior esquerdo o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da parte requerente 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 

de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso 

em apreço, a parte requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do membro inferior esquerdo, quantificadas em 75%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores corresponde a 70%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e adequada a fixação de 

75% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com a parte autora extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 
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vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Maria 

Antonia de Araujo na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) 

c/c Indenização por Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia 

De Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003921-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERNANDES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, SUELY FERNANDES NETO, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

12.1.2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma 

polifratura e fratura da mão, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência 

do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só ocorra 

mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 

ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 8º, do art. 

85, do CPC, ou na forma do § 2º, se for superior à metade do teto máximo 

indenizável. Ao final, para fins de prequestionamento, pede que conste na 

sentença sobre a negativa de vigência dos arts. 5º, “caput” e parágrafos 

da Lei 6.194/74, art. 5º, XXXIV alínea “a” e art. 5º, XXXV da Constituição 

da República, além da violação aos princípios do devido processo legal, da 

segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como o entendimento 

jurisprudencial da caracterização do interesse de agir, conforme 

parâmetros do RE n. 631240/MG. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo, 
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enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal para 

formalizar o pedido. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da 

invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML, tampouco do nexo causal 

entre a suposta lesão e o acidente de transido, tendo em vista que o 

registro de ocorrência foi elaborado unilateralmente, não possuindo força 

probante e refuta a pretensa indenização moral. Pede, enfim, a fixação 

dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 

do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. Em impugnação, a parte autora reitera os termos da inicial, 

pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), bem como pela condenação da requerida em má-fé 

processual. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 
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de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de atendimento 

médico e boletim de ocorrência, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente 

decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticado com sequelas na mão esquerda, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções da 

mão esquerda, quantificadas em 25%, assim se inferindo do laudo médico 

já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 

perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores 

e/ou de uma das mãos corresponde a 70%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 

25% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reis e cinquenta centavos). Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a autora extra processo, 

que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a 

parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a 

partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 
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de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pela requerida, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Suely 

Fernandes Neto na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reis e cinquenta centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011518-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MIGUEL DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, WILLIAN MIGUEL DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT” em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 11 de novembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Relata ter sofrido fratura de membro 

inferior esquerdo, requerendo, por isso, a procedência do pleito, com a 

condenação da requerida ao pagamento do seguro no montante de 40 

salários mínimos. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre 

o valor atualizado da causa. Para fins de prequestionamento, pede que 

conste na sentença sobre a negativa de vigência dos arts. 5º, “caput” e 

parágrafos da Lei 6.194/74, art. 5º, XXXIV alínea “a” e art. 5º, XXXV, da 

CF, bem como a violação aos princípios do devido processo legal, da 

segurança jurídica e da proteção e confiança, além do interesse de agir, 

conforme parâmetros do REs 631.240/MG e 826.876/MA. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

adequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido, 

sustentando, ainda, que o sinistro ainda está em fase regulatória, de modo 

que o autor não ostenta interesse de agir, devendo ser extinto o processo 

sem resolução do mérito. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca 

da invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML, tampouco do nexo 

causal entre a suposta lesão e o acidente de transido, tendo em vista que 
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o registro de ocorrência foi elaborado unilateralmente, não possuindo 

força probante. Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser 

estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante perícia médica, 

observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Pede, 

ainda, a fixação dos honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, 

do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em impugnação, a parte autora reitera os termos da inicial. As 

partes não se opuseram ao resultado obtido em perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, 

quanto ao primeiro ponto, que nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se a parte demandante pretende 

receber a quantia de até 40 salários mínimos, por assim entender devido, 

não há se falar em retificação do valor da causa fixado nessa quantia, 

calculada conforme valor do salário mínimo no momento da distribuição da 

ação. Além disso, sem a quantificação da lesão não é possível atribuir 

valor exato do proveito econômico pretendido. Sobre a alegada falta de 

interesse processual por ausência do requerimento administrativo – não 

conclusão do processo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

demonstrado a protocolização do requerimento administrativo, ainda foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir por ausência de decisão administrativa. Assim, AFASTO 

as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 
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Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim médico e em laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no membro 

inferior esquerdo o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). No caso em 

apreço, a parte requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as 

funções membro inferior esquerdo, quantificada em 50%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores corresponde a 70%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Sobre o pedido de que a 

indenização seja fixada em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, 

com a modificação ocorrida nos valores das indenizações do Seguro 

Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 340/06, posteriormente 

convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações passaram a ser 

determinadas conforme valores fixos e não mais em salários mínimos, 

segundo se infere da transcrição a seguir e também mencionada pelo 

próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte;”[2] Assim, para os sinistros ocorridos a partir 

dessa alteração, não mais se aplica os parâmetro anteriores, conforme 

salário mínimo, segundo se infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À 

APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA 

DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando 

de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização 

decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do 

sa lá r io  mín imo v igente  na  da ta  do  s in i s t ro . ”  (N .U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a autora 

sofreu acidente em 2018, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 
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pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Willian Miguel da Silva Costa na Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT proposta em face da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT LTDA, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto à fixação da verba honorária, quando 

for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, cumpre assinalar que 

a jurisprudência tem adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno que 

seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pela advogada e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. [2] Lei N.º 

6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.
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Vistos, RONIVALDO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT” em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 4 de fevereiro de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Relata ter sofrido fratura em membro 

inferior direito e esquerdo, requerendo, por isso, a procedência do pleito, 

com a condenação da requerida ao pagamento do seguro no montante de 

40 salários mínimos. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% 

sobre o valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a falta de interesse 

processual, tendo em vista que a autora não apresentou os documentos 

devidos em sede administrativa e a inépcia da inicial por ausência de 

documentos indispensáveis ao deslinde da demanda. No mérito, alega, 

inicialmente, que devem ser solicitadas informações junto ao Hospital 

Pronto-Socorro de Várzea Grande, uma vez que foram realizadas 

d i l igênc ias  naque le  loca l ,  cu jo  resu l tado  rechaça  a 

veracidade/autenticidade da ficha de atendimento apresentada nos autos. 

Pontua não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de causalidade 

entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado laudo boletim 

de ocorrência ou laudos médicos da época do sinistro, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em impugnação à contestação, a parte autora refuta as teses da 

defesa e reitera os termos da inicial. As partes não se opuseram ao 

resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto a alegada falta de interesse 

processual por ausência de conclusão do processo administrativo, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 
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implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a não 

conclusão do processo administrativo não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. Outra sorte não assiste à requerida no que 

se refere à inépcia da inicial, vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio 

devidamente acompanhada de documentos suficientes ao deslinde da 

demanda, segundo se infere da documentação médica e do SAMU Id. 

20660981. Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em declaração de ocorrência do SAMU e laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

no membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a declaração de 

atendimento do SAMU e o laudo médico trazido aos autos estão em 

perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Cabe ressaltar que as 

alegações da requerida de que há irregularidade na documentação médica 

trazida aos autos pela parte autora não merecem guarida, pois, apesar de 

sustentar seus argumentos em suposta diligência realizada junto ao 

Pronto-Socorro de Várzea Grande, que rechaçou a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 62 de 213



veracidade/autenticidade da ficha de atendimento, não foi trazida aos 

autos qualquer prova acerca disso, de modo que não há falar em 

solicitação de informações àquele hospital para atestar a autenticidade 

dos documentos, sobretudo porque esse ônus compete à própria 

requerida. No caso em apreço, a parte requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções do membro superior direito, quantificada em 

50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 75% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Sobre o pedido de que a indenização seja fixada em salários 

mínimos, impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida nos 

valores das indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida 

Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as 

indenizações passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não 

mais em salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e 

também mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 

3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a autora 

sofreu acidente em 2019, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Ronivaldo Aparecido da Silva na Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT proposta em face da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT LTDA, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. 

[2] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.
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Processo Número: 1014293-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARIA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

GONÇALINA MARIA SANTANA, pessoa física, devidamente qualificada 

nos autos, propôs “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada”, em face 

de BANCO BRADESCARD S/A., pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos apresentados na peça 

exordial, com apoio de vários documentos. Após a citação, as partes 

entabularam acordo extrajudicial com o escopo de por fim ao litígio, 

requerendo a sua homologação. Ficou avençado que a requerida pagaria 

à requerente a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por 

meio de depósito, em conta de titularidade da autora (Id. 21479138). Em 

sequência, a requerida junta comprovante do respectivo depósito (Id 

21952674). É o relatório Decido. Tendo em vista o acordo celebrado entre 

as partes e que este foi devidamente cumprido, não há razão para o 

prosseguimento do feito, impondo-se a sua extinção. Assim, com fulcro no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, homologo, por sentença, a 

avença, para que surta os jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

resolvo o mérito, declarando extinto o processo. Ficam as partes isentas 

das custas processuais remanescentes (art. 90, § 3°, do CPC). Sem 

honorários, haja vista o pactuado. Certifique-se o trânsito em julgado desta 

sentença, pois as partes desistiram do prazo recursal e, após, arquive-se. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010751-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação de Execução”, em face 

de DEVANIL PEREIRA DA SILVA, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos apresentados na peça exordial, com apoio de vários 
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documentos. Citado, o executado não pagou a dívida, tampouco opôs 

embargos (Id. 15341784). Na sequência, a exequente desiste do feito, 

pugnando pela homologação do pedido. É o relatório. Decido. Tendo em 

vista a desistência do processo pela exequente, não há razões para o 

prosseguimento do mesmo, impondo-se a sua extinção, como pleiteado no 

Id 18900583. Assim, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, homologo-a, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos (art. 200, parágrafo único, CPC), declarando o processo extinto 

sem resolução do mérito. Condeno a pare exequente ao pagamento das 

custas processuais (art. 90, do CPC). Sem honorários, tendo em vista que 

não houve intervenção da parte executada. Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se. P.I.C.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008682-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CHRISTYNA SANTOS SILVA KHARGY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Devolvo aos autos à secretaria para HABILITAÇÃO NO SISTEMA 

do(a) r. causídico(a) titular do certificado digital que assinou digitalmente a 

manifestação juntada no id. 6095391 e/ou do(a) advogado(a) específico 

indicado para receber as intimações, a fim de evitar nulidade na 

publicação dos atos processuais. Após a regularização, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, de forma 

justificada e voltem os autos conclusos para decisão saneadora. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047967-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT10110-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO (REU)

PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047967-54.2019.8.11.0041.(p) 

AUTOR(A): ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA REU: PLECH 

COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI, LUANNA PATRICIA 

ASCHAR PLECH ARAUJO VISTOS, Tendo em vista o esclarecimento 

prestado pelos r. causídicos no id. 29444874, quanto a ausência de 

poderes para atuação no presente feito, determino a intimação pessoal da 

parte Requerida para cumprimento da decisão juntada no id. 29315564. 

CUMPRA-SE a ordem de retirada/liberação do sigilo atribuída a eventuais 

documentos juntados nos autos, conforme determinado na decisão 

proferida no Recurso de Agravo de Instrumento juntada no id. 2671263. 

As providências. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047967-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT10110-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO (REU)

PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047967-54.2019.8.11.0041.(p) 

AUTOR(A): ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA REU: PLECH 

COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI, LUANNA PATRICIA 

ASCHAR PLECH ARAUJO VISTOS, Tendo em vista o esclarecimento 

prestado pelos r. causídicos no id. 29444874, quanto a ausência de 

poderes para atuação no presente feito, determino a intimação pessoal da 

parte Requerida para cumprimento da decisão juntada no id. 29315564. 

CUMPRA-SE a ordem de retirada/liberação do sigilo atribuída a eventuais 

documentos juntados nos autos, conforme determinado na decisão 

proferida no Recurso de Agravo de Instrumento juntada no id. 2671263. 

As providências. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007296-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO TEODORO DE JESUS (AUTOR(A))

JOAO BATISTA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

EZENILDES EDNA DE JESUS PAULA (AUTOR(A))

LEONDIS BATISTA DE PAULA (AUTOR(A))

ERICA REGINA DE JESUS SILVEIRA (AUTOR(A))

MANOEL JOSE DE JESUS (AUTOR(A))

JOANA GONCALVES DE QUEIROS (AUTOR(A))

NELSON JOSE DE JESUS (AUTOR(A))

ANDREA COIMBRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGELINA DE JESUS SOUZA SANTOS (REU)

JOAO ROBERTO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0007296-11.2016.8.11.0041.(p) VISTOS, 

Trata-se de processo inserido na META 02/2020 e que veio redistribuído 

para este juízo por prevenção, nos termos do artigo 286, II do CPC. Tendo 

em vista o lapso temporal decorrido entre as manifestações quanto a 

especificação de provas (id.2588243 e 25882424), INTIME-SE AS PARTES 

LITIGANTES PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS MANIFESTAR SE 

AINDA HÁ INTERESSE NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, 

SOB PENA DE PRECLUSÃO. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008682-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CHRISTYNA SANTOS SILVA KHARGY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1008682-25.2017.8.11.0041 (c) VISTOS, Tendo em vista a certidão 

de ID n. 5809904, bem ainda em razão da urgência que a hipótese requer, 

a decisão de ID n. 5802925 servirá como MANDADO a ser cumprido por 
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Oficial de Justiça PLANTONISTA, observado o disposto no Item 2.3.1.1.1, 

da CNGC, alterado pelo Provimento 22/2011-CGJ e Recomendação n° 

31/2010 do CNJ. Intime-se. Cumpra-se com urgência. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008682-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CHRISTYNA SANTOS SILVA KHARGY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, de forma justificada e voltem os autos conclusos para decisão 

saneadora.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007007-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MECANICOS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito..

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008263-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CORACAO DE JESUS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID 27953106.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025683-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico o decurso de prazo para apresentação de impugnação a 

contestação, no ensejo, procedo initmação das parte para, no prazo legal, 

especificarem as provas que pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027130-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025531-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico o decurso do prazo para manifestações da parte autora 

referentes ao despacho constante do id nº 27460080. No ensejo, procedo 

a intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041136-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER WALISON DE ASSIS RAMOS 05179138108 (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001368-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON CARIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008387-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS ALVES BERNARDES BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO JOBIM OAB - MT6412-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023920-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MICHEL FRANCA 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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049944-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROSANGELA VITORIANO DA SILVA (AUTOR(A))

E. V. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA DA SILVA EURIPEDES OAB - MG97956 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA LIMA E SILVA OAB - MG176662 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nesta verifiquei que a parte requerida se apresentou 

espontaneamente nos autos, conforme Id 25930932. Ademais, designo o 

dia 29/06/2020, às 12:30 horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009224-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO AUGUSTO FERNANDES OAB - 836.415.131-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YANA REGINA XAVIER CORREA DE MORAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009224-38.2020.8.11.0041. (k) AUTOR: 

A. D. C. F. REPRESENTANTE: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES REU: 

YANA REGINA XAVIER CORREA DE MORAIS VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos 

elementos de prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira, 

merecendo destaque o fato de o comprovante de renda anexado aos 

autos ser de titularidade estranha à lide. Assim, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos a Declaração de Imposto de Renda 

e Comprovante de Rendimento ATUALIZADO, acrescentando o que melhor 

lhes aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira para 

suportar as custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo do 

próprio sustento, devendo as provas afastarem inclusive a possibilidade 

de recolhimento especial dos encargos de acesso à Justiça, sob pena de 

indeferimento do benefício. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011501-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUEDER FELIZARTI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1011501-61.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

No caso em tela verifico que o laudo pericial juntado pela Central de 

Conciliação (id. 25369054) não pertence aos autos, o que impossibilita a 

prolação da sentença. Desta feita, devolvo os autos à Central de 

Conciliação para sanar a irregularidade apontada. Faculto ainda, às partes 

para querendo efetuar a respectiva juntada. Decorrido o prazo acima 

assinalado, voltem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009262-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON JUNIOR 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009262-50.2020.8.11.0041(LP) Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, 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 caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Assim, não havendo demonstração de 

requerimento pleiteado pelo requerente na via administrativa, inexiste 

razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. No caso, a 

parte Requerente ainda deixou de anexar aos autos o comprovante de 

renda legível, para análise do pedido de gratuidade. Dessa forma, não 

estando configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, para no prazo de 15 dias, 

emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento 

administrativo, para posterior prosseguimento do feito. bem como, para 

demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando ao feito o 

documento probatório de renda LEGÍVEL, (cópia da Carteira de Trabalho, 

Holerite ou última declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de extinção. Consigne-se que o não atendimento 

de tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único e 290 do CPC). Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009310-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009310-09.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte Requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 
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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. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende 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 a parte Requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

Requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 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. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008387-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS ALVES BERNARDES BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO JOBIM OAB - MT6412-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 15/06/2020, às 13:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023294-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FELINTRO DE SANTANA (REU)

MICHEL RICARDO DE OLIVEIRA (REU)

ENIDE MARIA LEMOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROOSEVELT NEVES FEITOSA OAB - MS4787 (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos Requeridos, para se manifestarem quanto a petição 

constante no id n. 9630151.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007842-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JORGE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/06/2020, às 13:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1054679-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO LUIZ DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT15771-O (ADVOGADO(A))

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZIGOSKI (REU)

 

Certifico que, conforme determinado no ID.29660028 efetuei a retirada de 

visibilidade do documento de ID. 2637129, no entanto, houve equivoco ao 

efetuar o ato ordinatório, desta forma, encaminho intimação da parte 

Autora, para juntar nos autos novamente os documentos que constava 

nos ID.26371302, ID.26371303, ID.26371305, ID.26371307, ID.26371308, 

ID.26371310.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007891-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARNALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/06/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009061-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO DOS SANTOS SPARANO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009061-58.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte requerente anexa ao pedido inicial o protocolo de requerimento 

administrativo datado de 13 de Fevereiro de 2020, visando receber a 

indenização 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. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte Requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, 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. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009178-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANE SILVA DA CRUZ COSTA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009178-49.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Ação de Cobrança, distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido de gratuidade 

nos autos, intime-se a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008521-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MONTEIRO PINTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DOMUS AUREA E DOMUS MAXIMA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008521-10.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL E MORAL, onde a parte Autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando não ter condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de fazer prova nos autos de 

sua alegação. No caso, tratando-se o requerente de profissional 

autônomo, o documento hábil para comprovação da alegada carência 

financeira é a declaração de renda que não se encontra anexada ao 

pedido. Dessa forma, não estando hipossuficiência demonstrada nos 

autos, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a 

parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, demonstrando nos autos que faz jus a 

gratuidade requerida, anexando no feito o documento acima citado, ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022101-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILVER SANDRO PAPA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028470-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENASCE INFOCEL TECNOLOGIA LTDA - ME (REU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento do novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência designada para o dia 23/03/2020, às 

08:00 redesignando-a em momento oportuno.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008804-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LEBRE DE ANDRADE ALVES (REU)

JOTA ALVES COMERCIO LTDA - EPP (REU)

EDILSON REIS ALVES (REU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento do novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência designada para o dia 23/03/2020, às 

08:30 redesignando-a em momento oportuno.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001955-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA FARIA GREIPEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILLEI MALDONADO DA SILVA (REU)

 

PJe 1001955-45.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id. 28320549 em que a parte Autora junta nos autos o 

comprovante da matrícula do imóvel atualizada. Trata-se de AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C AÇÃO DE COBRANÇA, 

DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

proposta por MARIA CÂNDIDA FARIA GREIPEL em desfavor de RILLEI 

MALDONADO DA SILVA, alegando em síntese que possuía um imóvel 

residencial fechado há 03 (três) anos e o Requerido, interessado em 

alugar o imóvel e montar sua academia de artes marciais, propôs reparar o 

bem através da mão de obra de seu pai, mestre de obras, estabelecendo 

um contrato verbal de que a Requerente compraria os materiais 

necessários para a reforma e os valores referentes a prestação de 

serviços seriam descontados em parte do valor do aluguel de forma 

parcelada, após o início do contrato. Ocorre que o Requerido se mudou 

para o imóvel antes da finalização da reforma, e vem se esquivando da 

formalização contratual, estando de posse do imóvel da requerente desde 

28 de setembro de 2019, sem realizar nenhum pagamento, ou formalizar 

os valores referentes ao aluguel, salientando que o requerido está 

exercendo atividades comerciais através de sua academia de artes 

marciais, inclusive sublocando para um professor e sem obter junto à 

prefeitura de Cuiabá alvará de localização e funcionamento. Assim, requer 

a concessão da liminar pleiteada para que seja determinado a 

desocupação imediata do imóvel, sob pena de multa. É o que merecia 

destaque. DECIDO A despeito do rito especial da ação de despejo 

ordenado pela Lei nº8.245/1991, no qual estão elencadas às hipóteses de 

concessão do despejo liminar (artigo 59, §1º do Diploma), a parte Autora 

também fudamentou seu pedido de despejo liminar na tutela de urgência 

prevista no artigo 300, do CPC, embasando a probabilidade do direito ante 

a recusa do Requerido em assinar o contrato de locação, e o não 

pagamento até a presente data dos alugueres e IPTU, fazendo reformas e 

construindo sem autorização da Requerente. Sobre o tema já se 

posicionou a doutrina: "Ações que admitem a tutela antecipada. Em toda 

ação de conhecimento, em tese, é admissível a antecipação da tutela, seja 

a ação declaratória, constitutiva (positiva ou negativa), condenatória, 

mandamental, etc, inclusive na ação de despejo. A providência tem 

cabimento, quer a ação de conhecimento seja processada pelo rito comum 

(ordinário ou sumária) ou especial, desde que verificados os 

pressupostos da norma sob comentário." (Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil, 7ª Edição, Editora 
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Revistas dos Tribunais, pág. 648) (grifei) [...] A antecipação da tutela, 

atendidos os requisitos de sua concessão, pode ser deferida em qualquer 

procedimento. [...] Concluímos que nada impede o deferimento da tutela 

antecipada em despejo, desde que preenchidos os requisitos legais de 

sua concessão. (CPC, art. 273, incisos I e II). O que não se pode nem se 

deve é repelir, de modo absoluto, a tutela nas ações locatícias, sem antes 

verificar se estão presentes os pressupostos para que seja concedida. 

Afinal, a lei não veda que se atenda a pedido de tutela antecipada em 

despejo.(Gildo dos Santos em seu Locação e Despejo - Comentários à Lei 

nº 8.245/91, 4ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2001, pp. 

361/362) (grifei) Assim, é cediço a possibilidade de se conceder a tutela 

provisória disposta na Lei Processual Geral, inclusive nos procedimentos 

afetos às legislações especiais, seja em razão da omissão da lei especial, 

seja em razão de opção processual vindicada pela parte interessada. 

Neste sentido ratificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. TUTELA 

ANTECIPADA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS 

AUTORIZATIVOS. EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO 

ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, em consonância com abalizada doutrina, tem se 

posicionado no sentido de que, presentes os pressupostos legais do art. 

273 do CPC, é possível a concessão de tutela antecipada mesmo nas 

ações de despejo cuja causa de pedir não estejam elencadas no art. 59, § 

1º, da Lei 8.245/91. 2. Tendo a Corte de origem, além de adotar a tese 

contrária, segundo a qual seria incabível a concessão de tutela antecipada 

nas ações de despejo, concluído, também, pela ausência dos requisitos 

autorizativos previstos no art. 273 do CPC, infimar tal entendimento 

demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice 

da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 702.205/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 346) AÇÃO DE 

DESPEJO. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. Cabível, nas ações de 

despejo, a antecipação de tutela, como o é em toda a ação de 

conhecimento, seja a ação declaratória, seja constitutiva (negativa ou 

positiva) condenatória, mandamental, se presentes os pressupostos 

legais. Recurso não conhecido." (REsp 445.863/SP, Relator Ministro José 

Arnaldo da Fonseca, in DJ 19/12/2002) No caso da Lei de Inquilinato, o 

legislador elencou expressamente as hipóteses legais em que tal medida 

pode ser perpetrada, condicionando o deferimento à prestação de caução 

no equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Vejamos: 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: I - o descumprimento do mútuo acordo 

(art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas 

testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses 

para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto 

no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de 

trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do 

prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo 

em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário 

sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no 

inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por 

lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, 

celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo 

a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, 

determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente 

executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a 

consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo 

único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a 

segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não 

residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou 

do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; 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. Por outro lado, no caso 

de a parte interessada no despejo liminar optar pelo fundamento jurídico da 

tutela de urgência, além de preencher os requisitos legais inerentes ao 

instituto escolhido, é importante que demonstre o preenchimento dos 

requisitos legais da legislação especial, de sorte que em caso de conflito 

deve prevalecer o disposto na lei especifica (Princípio da Especialidade). 

À par destas considerações, para o deferimento da tutela provisória de 

urgência, nos moldes pleiteados pelo Autor, exige-se a presença dos 

requisitos enumerados no artigo 300 do Código de Processo Civil c/c artigo 

59, §1º da Lei nº8.245/1991, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, (c) prestação de caução no equivalente a 03 (três) meses 

de aluguel e (d) que o contrato não esteja amparado por qualquer das 

modalidades de garantia do artigo 37 da Lei nº8.245/1991. No caso dos 

autos, trata-se de locação de imóvel residencial sito a Rua Desembargador 

Delfino Cesarino César, 90, Bairro Boa Esperança Cuiabá/MT, ao qual não 

foi atribuída nenhuma das hipóteses de garantia para o cumprimento das 

obrigações assumidas diante da realização de contrato verbal. Ocorre que 

em análise a matrícula atualizada constante no id 28320549, bem como no 

carnê do IPTU acostado no id 28106255, observa-se que o imóvel está 

localizado sito ao Lote 15 da quadra 45, Boa Esperança, havendo 

divergência na localização da matrícula do imóvel, com o imóvel objeto da 

locação. Oportuno pontuar também, que a ausência de pagamento pelo 

Requerido não restou comprovado nos autos. Nota-se que apesar de se 

tratar da realização de contrato verbal de aluguel, existe nos autos provas 

de investimento do suposto locatário, o qual entendo prudente oportunizar 

o exercício do direito de defesa pelo Requerido. Assim, entendo que a 

probabilidade do direito encontra-se fragilizada, nessa prematura fase 

processual. Desta forma, os pressupostos supramencionados para a 

concessão da tutela de urgência em caráter liminar são concorrentes, de 

forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 

Razão disso, inexistente a probabilidade do direito ou urgência para a 

concessão da medida, reputo dispensável a análise dos demais. Ademais, 

insta salientar que os prejuízos de um despejo liminar, seja ele residencia 

ou comercial, são de proporção abstrata, podendo haver prejuízos 

irreversíveis, ainda que haja caução legal. ANTE O EXPOSTO, 

considerando as fundamentações proferidas em linhas volvidas INDEFIRO, 

o pedido de despejo liminar, posto que não satisfeita as condição 

previstas no artigo 300, do CPC c/c artigo 59, §1º da Lei de Inquilinato. 

CITEM-SE o Requerido para querendo, CONTESTAR a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, ou para no mesmo prazo purgar a mora, conforme disposto 

no artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/91, fazendo-se constar do mandado as 

advertências legais, inclusive a possibilidade de despejo compulsório, 

independente da audiência de conciliação a realizar-se a pedido do Autor. 

Se efetuada a purga da mora, fica desde já, autorizado o levantamento 

dos valores depositados mediante alvará, de acordo com inciso IV, do art. 

62, da Lei nº 8.245/91. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037220-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO BISPO DA COSTA (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))

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:20 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036431-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUSA LIMA (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))
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Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021813-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO DE OLIVEIRA (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))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020016-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFRAZIA CIRINO PINHEIRO (REU)

ANDRE LUIZ ANTUNES ANFFE (REU)

ANDERSON KRENZIM BOLL (REU)

JAIR DEMETRIO (REU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento do novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência designada para o dia 23/03/2020, às 

11:00 e informo que a mesma será redesignada em momento oportuno. 

Desde logo, procedo à intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046910-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORONI RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAUE ANGELA ROMEIRO MARTINS (REU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 24/03/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno. Desde logo, procedo à 

intimação da parte Autora para manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida de ID. 28761977.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041878-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FARIA AZEVEDO (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))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031313-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040832-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES OAB - MG157314 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA NUNES (REU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 24/03/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023109-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEHSIO ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032577-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BEZERRA ALVES (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011069-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR GOMES HERMSDORFF SOCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018491-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & SERPA ADVOGADOS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018491-05.2018.8.11.0041.(p) 

AUTOR(A): OSNY KLEBER ROCHA AURESCO REU: SILVA & SERPA 

ADVOGADOS E OUTROS VISTOS, DEFIRO o pedido formulado no id. 
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28873028 para inclusão do Requerido JOEL ROBERTO DA COSTA 

JÚNIOR, no polo passivo da lide. EXPEÇA-SE MANDADO MONITÓRIO para 

o Requerido no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da quantia 

pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial, 

consignando no mandado as advertências legais. Determino ainda, a 

intimação da parte Requerente para no prazo de 05 dias indicar o 

endereço atualizado dos demais Requeridos a fim de promover a citação, 

sob pena de extinção do feito com relação a eles. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009190-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009190-63.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, que o pedido inicial 

não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, por estar 

desacompanhado de documentos indispensáveis à propositura da ação, e 

precisa ser adequada. No caso, as partes Requerentes requerem a 

gratuidade da justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar no pedido o 

documento probatório necessário. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º e 321 do CPC, intimem-se as partes Requerentes, 

por seus patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o 

pedido inicial, anexando os documentos para demonstrar que faz jus ao 

benefício requerido, trazendo para os autos (cópia da CTPS, holerite ou 

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 321, parágrafo único e artigo 290, ambos do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009355-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009355-13.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem o recolhimento das custas 

processuais. Inexistindo pedido de gratuidade, intime-se a parte 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a Guia de recolhimento das custas processuais e o 

respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que 

as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no 

Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de 

Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 595172 Nr: 12169-70.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NOROESTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL MAIA ANDRADE, CESAR ROBERTO 

ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIR FEGURI - OAB:0516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 3.302, MOACYR DE ARAUJO - OAB:3238/MT

 A par de tais considerações, considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem assim, a 

hipótese do art. 44 do CPC, DECLINO ex officio da COMPETÊNCIA 

jurisdicional para conhecer e processar a presente ação em favor de uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital.Procedam-se 

as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível 

competente.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 463891 Nr: 32005-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKAMBAL NUCLEO DE COMUNICAÇÃO, 

EVENTOS E EDITORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494/MT

 Diante do exposto, e sendo a existência de bens penhoráveis 

pressuposto essencial para continuidade da execução, intime-se a parte 

exequente para no prazo de 10 (dez) dias, promover o normal andamento 

desta execução, indicando nos autos bens de propriedade da parte 

executada, para penhora, caso contrário, ou manifestar interesse na 

expedição de CERTIDÃO DE CRÉDITO, ficando-lhe, assegurado, que vindo 

a localizar bens para garantia do presente crédito, terá o direito de retomar 

a execução, por meio de petição instruída com a respectiva Certidão de 

Crédito e outros documentos que dispuser, sem recolhimento de novas 

custas, nos termos do que dispõe o provimento n°84/2014-CGJ.Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 

27 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 769214 Nr: 22163-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AJALA CRISTALDO, AJALA PNEUS 

LTDA., MARIA PERES DE ASSIS AJALA, ADEMIR AJALA CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 769214

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Judicial, com desconsideração da 

personalidade jurídica onde os sócios proprietários passaram a responder 

pela presente dívida do presente feito, todavia não foram qualificados nos 

autos.

As pesquisas eletrônicas são realizadas pelo CPF dos executados, que 

não foram indicados no pedido pela parte exequente.

Posto isso, intime-me a parte exequente, por seu patrono, para no prazo 

05 dias, adequar a presente execução, apresentando nos autos a 

qualificação dos sócios, com nome, CPF e endereço para posterior 

prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.
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Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 Intimação do advogado Diogo Vinicius Alves Buogo, para devolver os 

autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 952606 Nr: 1262-54.2015.811.0041

 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: LUARA CABRAL DE CARVALHO, DAYRA CABRAL DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARD HOME CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por LUARA CABRAL DE 

CARVALHO e DAYRA CABRAL DE CARVALHO em desfavor de 

VANGUARD HOME CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da 

Autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do 

CPC).Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a 

sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856149 Nr: 58510-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO BATISTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:9.116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

promover regular andamento ao feito e manifestar o que entender de 

direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037378 Nr: 40268-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da advogadaEMÍLIA APARECIDA DE 

ASSUNÇÃO SILVA, para devolver os autos em cartório, em 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1454544 Nr: 2214-57.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN EXUPERY DE ARAÚJO, GEORGINA GUIMARÃES 

DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1454544

VISTOS,

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA 

prolatada nos autos da Ação de Rescisão contratual c/c Reparação de 

danos (código n.1101565).

INTIMEM-SE os Exequentes para no prazo de 15 (quinze) dias comprovar 

o recolhimento das custas processuais, conforme previsto no item l, da 

Tabela B, da Tabela de Custas Judiciais do TJMT, sob pena de 

cancelamento da distribuição nos termos do artigo 330 do CPC.

Determino ainda, no mesmo prazo, instruir o pedido com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito e demais requisitos insculpidos no 

artigo 524 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

 YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342407 Nr: 12823-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSALA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RIBEIRO CÂMARA - 

OAB:OAB/MG-76.740, FLÁVIO FREIRE - OAB:104.842-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6.525 / MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

promover regular andamento ao feito e manifestar o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370728 Nr: 7553-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTES COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203-MT, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT 11.210-A, PAULO CESAR TAVELLA NAVEGA - 

OAB:259.251/SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 
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promover regular andamento ao feito e manifestar o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452416 Nr: 24561-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA, RAQUEL DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10203, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, PAULO 

CESAR TAVELLA NAVEGA - OAB:259.251/SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

promover regular andamento ao feito e manifestar o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 826570 Nr: 32486-78.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BENTO JUNIOR, ANA PAULA PINHO 

CAPELÃO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAZUL VEÍCULOS COMERCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, VINÍCIUS CARREIRA, ANDERSON 

FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SAMIRA PEREIRA MARTINS - 

OAB:10.029/MT, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:

 Código – 826570

VISTOS,

Tendo em vista o total cumprimento do acordo (fls. 223/225), arquive-se o 

presente feito nos termos da sentença de fl. 219.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 831818 Nr: 37452-84.2013.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO BENTO JUNIOR, ANA PAULA PINHO 

CAPELÃO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAZUL VEÍCULOS COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, VINÍCIUS CARREIRA, ANDERSON 

FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SAMIRA PEREIRA MARTINS - 

OAB:10.029/MT, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 Processo Código nº - 831818

VISTOS,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, o qual teve 

acordo homologado e totalmente cumprido entre as partes: Marcos 

Antonio Bento Junior, Ana Paula Pinho Capelão Bento e MARAZUL 

Veículos, Comércio, Importação e Exportação LTDA (fls. 310/312).

Outrossim, verifico que as partes Exequentes renunciaram 

expressamente (fls. 299/300) ao crédito com relação aos Executados 

Vinícius Carreira e Anderson Ferreira Rodrigues, justificando a 

impossibilidade de lograr êxito no recebimento da condenação imposta a 

eles. À fl. 313 sobreveio manifestação da Defensoria Pública concordando 

com a renúncia.

Desta feita, DECLARO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC, em face de MARAZUL Veículos, 

Comércio, Importação e Exportação LTDA e nos termos do artigo 924, 

inciso IV do CPC em face à renúncia de VINÍCIUS CARREIRA e ANDERSON 

FERREIRA RODRIGUES.

Cumpra-se o determinado na sentença de fls. 278, liberando a caução em 

favor das partes Exequentes.

Custas Remanescentes ao encargo da parte Exequente nos termos do art. 

90 do CPC e conforme estipulado na avença de fls. 301/305.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851119 Nr: 54104-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODYR MAX NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

promover regular andamento ao feito e manifestar o que entender de 

direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735500 Nr: 31855-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ANTONIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMF - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RMF - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO 

ESPONTÂNEIO DO DÉBITO, NO PRAZO DE 15 DIAS..

Sentença: ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS, declarando inexigível os débitos oriundos dos títulos 

n.5134B e 5134C (fl.24) e CONDENO a Requerida RMF COMERCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ao pagamento de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do evento danoso (sumula 362 do STJ – 

data do protesto) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso (data do protesto) (Sumula 54 do STJ), tornando definitiva a 

decisão de fl.26.Condeno ainda, a parte Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85,§2º do CPC.Transitado em julgado, INTIME-SE a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, exibindo demonstrativo 

atualizado do débito, e, após, INTIMEM-SE os devedores (art. 513, §2º IV 

do CPC) para pagamento do débito, sob pena de multa e honorários 

advocatícios relativo à fase de cumprimento de sentença previsto no 

artigo 523 do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de 

junho de 2018.YALE SABO MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Sabo Burlamaqui, 

digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1074529 Nr: 57348-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR ROSA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1074529

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, com ordem 

expedida nos autos para penhora de bens na residência do executado, 

onde a parte exequente vem aos autos requerer primeiro a realização da 

busca eletrônica via Renajud, para penhora de veículos pertencentes a 

parte executada.

No caso, não havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro 

o pedido de penhora formulado às folhas 71.

Proceda-se a busca no Detran, para penhora de veículos registrados em 

nome dos executados.

A pesquisa formalizada no Detran, via Renajud, obteve resultado negativo, 

por inexistir veículo cadastrado em nome da parte executada, conforme 

relatório anexado nos autos.

Dessa forma, para prosseguimento do feito, determino o cumprimento 

integral do despacho de folhas 54.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 774268 Nr: 27461-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA TEIXEIRA

 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:

 Diante do exposto, e sendo a existência de bens penhoráveis 

pressuposto essencial para continuidade da execução, intime-se a parte 

exequente para no prazo de 10 (dez) dias, promover o normal andamento 

desta execução, indicando nos autos bens de propriedade da parte 

executada, para penhora, caso contrário, ou manifestar interesse na 

expedição de CERTIDÃO DE CRÉDITO, ficando-lhe, assegurado, que vindo 

a localizar bens para garantia do presente crédito, terá o direito de retomar 

a execução, por meio de petição instruída com a respectiva Certidão de 

Crédito e outros documentos que dispuser, sem recolhimento de novas 

custas, nos termos do que dispõe o provimento n°84/2014-CGJ.Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 

27 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 807977 Nr: 14437-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIMILSO MIGUEL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007, MARCEL LUERSEN - OAB:14419/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO 

CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provcesso código nº 807977

Vistos,

 Trata-se de Ação em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

executada não foi localizada no endereço indicado nos autos.

A parte exequente em manifestação vem requerer a realização de busca 

eletrônica para localização do endereço do executado (fls. 493/494), 

alegando que não obteve êxito nas diligencias por ele empreendidas com 

tal finalidade.

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 parte 

executada acima citado.

A seguir, dê-se integral cumprimento ao despacho de folhas 473, 

conforme determinado.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 721937 Nr: 17458-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA GLOBO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON BOTELHO AGUIAR JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSSY SOARES SANTOS DA 

SILVA - OAB:7189

 Código do Processo nº 721937

Vistos,

 Trata-se de processo extinto pela sentença homologatória de folhas 192, 

onde a parte exequente vem aos autos informar o cumprimento integral do 

acordo e requerer a baixa da penhora Renajud, formalizada as folhas 186.

 Ante a informação do cumprimento do acordo, defiro o pedido formulado 

pela parte exequente, proceda-se no Detran, via Sistema Renajud, a baixa 

da restrição registradas (fls. 186), no prontuário do veículo pertencente a 

parte executada, conforme requerido.

 Segue em anexo o relatório Renajud, comprovando a remoção da 

restrição.

Intimem-se as partes, a seguir, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1097869 Nr: 9640-62.2016.811.0041

 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: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

SAUDE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1097869

Vistos,

 Trata-se de Ação Monitória onde a parte requerida não foi citada por não 

ter sido localizada no endereço indicado nos autos.

Em manifestação a parte exequente vem aos autos indicar novo endereço 
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para citação da empresa requerida.

Posto isso, anotem-se nos autos o novo endereço da empresa requerida 

indicado as folhas 163, a seguir, citem-se por mandado conforme 

determinado as folhas 22.

Intime-se a parte autora.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 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

 PROCESSO CÓDIGO Nº334068

VISTOS,

DEFIRO o pedido de liberação do montante incontroverso formulado pela 

parte Exequente as fls.945.

Expeça-se ALVARÁ do valor penhorado as fls. 831, observando os 

dados bancários indicados.

Certifique-se o decurso do prazo para a parte Executada manifestar 

quanto ao cálculo de fls. 941/943, após voltem conclusos para 

homologação e prosseguimento do feito.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349717 Nr: 20143-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL, 

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL - SICOOB 

PANTANAL, AIGO CUNHA DE MORAES, CLAUDIO SEVERINO LEAL, 

FRANCISCO JOSÉ DE ASSIS JÚNIOR, MANOEL CRISTINO DE ARRUDA 

MARQUES, ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARÃES, FRANCISCO DE ASSIS 

E SILVA NETO, BANCO CENTRAL DO BRASIL, MANOEL EVARISTO DA 

SILVA, CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:2.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, Jorge Aurélio Zamar Taques - 

OAB:4700/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - OAB:, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação a parte Executada para, no prazo 

legal, manifestar-se sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que 

deverá declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha 

de cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como 

quanto a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada 

ou não pela parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372859 Nr: 9320-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTES COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA., RAQUEL DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

promover regular andamento ao feito e manifestar o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 229272 Nr: 17539-10.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V.M. PIVETA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO TOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, ante a 

ocorrência da prescrição intercorrente, o que faço com amparo no art. 

487, II, 921, § 5º e 924, V, todos do Código de Processo Civil.Eventuais 

custas pendentes, pela parte executada. Sem honorários.Transitada em 

julgado, arquivem-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 28 de 

fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 398520 Nr: 31826-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA PEREIRA DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo Código nº 398520

VISTOS,

Encaminhem-se os autos a contadoria judicial para manifestar quanto a 

impugnação ao cálculo juntada as fls. 388/390.

Com a juntada, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias e voltem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

 YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 425176 Nr: 8704-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS REIS, JOÃO DE SOUZA LIMA, JOSÉ 

AUCY NÓBREGA, JOÃO VALÉRIO POUSO DE MESQUISTA, JOÃO 

RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT, RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND. - OAB:12.208-A

 EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE

Processo Código nº425176

VISTOS,
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 Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE interposta por BANCO 

DO BRASIL S/A (fls. 126/154) nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 16.798/98 

ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC - em face 

do Banco do Brasil S/A, que tramitou perante a 12ª Vara da Cível da 

Comarca de Brasília/DF, reconhecendo de forma definitiva o direito dos 

poupadores às correções relativas ao Plano Verão não creditados 

corretamente nas contas de poupança, referente ao período de Janeiro de 

1989 com aniversário na primeira quinzena do mês.

 Alega a Excepta em preliminar a ilegitimidade ativa dos Exequentes em 

razão de não estar comprovado nos autos a condição de associação ao 

IDEC.

 Discorreu sobre a ausência de extratos das contas poupanças de todos 

os autores, circunstância que tornaria incerto o título ante a 

imprescindibilidade de sua juntada, por se tratar de pressuposto válido 

para a formação do processo.

No mérito, suscita a nulidade do título e nulidade da execução, nos termos 

do artigo 618, I do CPC, sob o argumento que a decisão proferida na ação 

civil pública somente alcançaria os poupadores que possuía a respectiva 

conta no Distrito Federal. Pondera quanto a necessidade de prévia 

liquidação da sentença para posteriormente tornar a obrigação liquida para 

com a instituição financeira. Argumenta a respeito do excesso de 

execução nos cálculos da parte Exequente pela inobservância da 

limitação da variação atinente ao mês de fevereiro de 1989 ao percentual 

de 10,14%, por se tratar de consequência lógica em razão dos índices de 

42,72% aplicado para o mês de janeiro de 1989. Apontou também que não 

houve determinação na sentença quanto a incidência de juros 

capitalizados de 0,5% ao mês, aplicados indevidamente pelos Exceptos, 

tampouco dos reflexos dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II, 

de modo que a diferença de rendimento pleiteada para o saldo de 

janeiro/1989 com crédito em fevereiro/89, decorrente da aplicação do 

índice de 42,72% deve ser atualizada desde a data dos fatos somente 

pelo índice de correção monetária adotado pelas cadernetas de poupança, 

além dos juros moratórios, contados a partir da citação no cumprimento de 

sentença. Ao final, requer o acolhimento das preliminares, e 

alternativamente a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração 

dos valores em estrita observância ao título.

 Os Exceptos apresentaram resposta às fls. 182/196.

Pela decisão de fls. 197 foi determinada a suspensão do andamento 

processual em decorrência das decisões proferidas nos Recursos 

Repetitivos relacionados aos temas 947/STJ e 948/STJ, que se 

encontravam afetados nos Recursos Especiais 1.361.799/SP 

1.438.263/SP.

Diante do julgamento dos referidos temas pela Corte Superior, as partes 

foram intimadas para manifestarem quanto ao prosseguimento do feito, 

todavia, quedaram-se inertes.

 DECIDO.

De proêmio, cumpre gizar que não subsistem mais razões para determinar 

o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento dos 

recursos repetitivos, pelo seguintes motivos:

O título exequendo não se aplica aos temas 947 (REsp 1361799/SP), posto 

que atualmente cancelado, tampouco ao Tema 948 (REsp 1438263/SP) 

novamente afetado em 07/06/2019, que ainda está em discussão perante 

o Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a determinação de 

suspensão cinge-se ao processamento dos recursos especiais e agravos 

em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e que 

estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, no 

segundo grau de jurisdição ou naquela Corte;

DO SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS 

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA:

Também não há se falar em suspensão, porquanto conforme julgados do 

Supremo Tribunal Federal é reiterado o entendimento que a suspensão 

das ações de cobrança dos expurgos inflacionários apenas se aplica as 

ações na fase de conhecimento e em grau recursal e não de feitos que se 

encontram em fase de execução de sentença.

Nesse sentido, restou decidido no RE 591.797 (TEMA 265), sobre o mérito 

da questão debatida nos autos que:

“b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta 

repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério 

Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em 

julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.” (grifei)

Igualmente, no RE 626.307 (TEMA 264), em 09/03/2015 foi prolatada a 

seguinte decisão:

“(...)O cerne da discussão posta nos recursos extraordinários com 

repercussão geral reconhecida em nada se confunde com a celeuma 

travada nos autos do Resp nº 1.392.245/DF. Nesse, decidirá o STJ matéria 

respeitante aos limites da coisa julgada de sentença coletiva, 

especificamente quanto à possibilidade de aplicação, em execução 

individual – tão somente como decorrência de suas próprias naturezas – 

de índice de correção monetária e de juros, não previstos expressamente 

no título judicial formado. Não vislumbro, nesse exame, qualquer 

correspondência com a discussão quanto ao próprio direito material ao 

expurgo inflacionário, uma vez que nos autos do Resp nº 1.392.24/DF, o 

fato de o índice de correção monetária, passível de aplicação, 

corresponder a possível expurgo inflacionário é elemento acessório – ou 

secundário – da discussão quanto ao direito à sua aplicação mesmo 

quando não previsto em sentença, este sim, o cerne da celeuma posta 

naqueles autos. Não se tratando, destarte, de discussão relativa ao 

próprio direito à incidência de expurgos em cadernetas de poupança por 

modificação de plano econômico, não observo prejudicialidade ao que 

restar definido nos autos dos RE nºs 626.307 e 591.797. Ressalte-se que 

esta Corte já afastou da sistemática de repercussão geral questões 

referentes aos alegados expurgos inflacionários, que sejam de cunho 

meramente processual.

DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA NOS TERMOS DO 

ARTIGO 509 DO CPC:

Quanto à necessidade de liquidação da sentença coletiva, assinala-se que 

o entendimento da Corte Superior, sedimentado no julgamento do REsp 

1247150/PR (TEMA 482), submetido à sistemática dos recursos 

repetitivos, é no sentido de que a sentença genérica proferida em ação 

civil coletiva não imputa ao vencido uma dívida certa ou já fixada em 

liquidação (art. 475-J do CPC/1973), já que na sentença genérica fixou-se 

tão somente a responsabilidade da instituição financeira pelos danos 

suportados pelos poupadores, consoante dispõe o art. 95 do CDC. 

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS 

ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA 

PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1.2. A sentença 

genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao 

vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" 

(art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a 

condenação será genérica" , apenas "fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se 

reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando 

sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do 

CPC. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1247150/PR, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, 19/10/2011, DJe 12/12/2011)”

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA 

EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO 

BRASIL S/A - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. 

1. Inviável nesta fase processual alegar óbices atinentes à admissibilidade 

dos recursos interpostos no âmbito das instâncias ordinárias, seja em 

razão da preclusão consumativa, seja em virtude de o Tribunal de origem 

ter analisado as temáticas postas a julgamento no agravo regimental, dele 

conhecendo para lhe negar provimento, o que denota não ter aquela Corte 

estadual constatado qualquer irregularidade no tocante à admissibilidade 

do recurso apresentado, o que afasta a alegada violação ao princípio da 

dialeticidade. 2. Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido 

de que inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento 

de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito 

vindicado pelo consumidor, pois a sentença genérica proferida na ação 

civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que 

condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos 

inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao 

vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a 

procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do 
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réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a 

condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento 

espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado 

provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor 

que lhe foi depositado. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 536859/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 

em 16/09/2014, DJe 24/09/2014) Assim sendo, em que pese à 

necessidade de prévia liquidação de sentença para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur, sob pena, inclusive, de indeferimento 

liminar do pedido de execução do título executivo judicial (cf. AgInt no 

REsp 1593751/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

09/08/2016, DJe 16/08/2016) no caso em apreço o consumidor requereu 

diretamente o cumprimento da sentença coletiva, alegando a 

desnecessidade de liquidação” (grifei).

Na mesma esteira de raciocínio, o Nosso Egrégio Tribunal de Justiça tem 

decidido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO 

STJ – NÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – 

AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES 

– COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ 

E 363/STF – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO 

EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA 

PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A r. decisão 

proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, 

determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de 

sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se 

discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a 

liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos 

autos. Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é 

tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o 

consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu 

interesse. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, 

não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial 

do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF. Na 

hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de 

sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto a 

existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a 

sentença proferida na ação civil é genérica, e por si não confere quantia 

líquida e certa. O princípio da economia processual determina o máximo 

aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se 

não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do 

procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por 

arbitramento. (Ap 16713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no 

DJE 03/04/2017)

 Em casos análogos a este, não obstante vinha manifestando pela 

desnecessidade da prévia liquidação da sentença em razão dos 

Exequentes trazerem aos autos prova da relação jurídica entabulada entre 

as partes (extratos do período vindicado), as memórias de cálculos dos 

débitos, aliado ainda ao fato que o próprio Executado impugna o valor 

exequendo apresentando suas planilhas de cálculos contendo todos os 

detalhes das contas (diferença do expurgo devida e a pormenorização do 

calculo de atualização dessa diferença), pressupondo assim, a 

inexistência de cerceamento de defesa diante da possibilidade de 

apuração do quantum de forma simples, considerando o entendimento 

supra epigrafado e ainda invocando os princípios da celeridade e da 

economia processual, HEI POR BEM CONVERTER DE OFÍCIO O 

PROCESSAMENTO DO PRESENTE FEITO NA FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

 Por tais motivos, a decisão inicial proferida as fls. 121, deve ser 

parcialmente revogada a fim de afastar a aplicabilidade imediata da multa 

prevista no artigo 475-J do CPC/73.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA E DOS LIMITES TERRITORIAIS DA EFICÁCIA DA 

DECISÃO PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA

 Restou definido no julgamento do TEMA 723 e 724 (REsp 1391198/RS – 

transitado em julgado em 10/08/2015) que: A sentença proferida pelo Juízo 

da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na 

ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do 

Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários 

sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano 

Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os 

detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, 

independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, 

reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento 

individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito 

Federal.

Portanto, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - 

também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte 

ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento 

individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 

1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição 

Especial Judiciária de Brasília/DF.

Desse modo, percebe-se que os recursos acima mencionados fixaram a 

legitimidade do não associado para os específicos casos da ação civil 

pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP nº 

38.765/1998/PR) e daquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil 

(ACP nº 16798-9/1998/DF), razão pela qual, tratando-se o presente feito 

de cumprimento da sentença proferida em Ação Civil Pública nº 

1998.01.016798-9, oriunda da 12ª Vara Cível de Brasília/DF, não há se 

falar em ilegitimidade ativa.

DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.

 Assim restou decidido diante do julgamento do TEMA 685 (REsp 

1370899/SP e REsp 1361800/SP – Julgado em 21/05/2014): Os juros de 

mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento 

da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade 

contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração 

da mora em momento anterior.

Portanto, considerando que a citação na Ação Coletiva para o caso dos 

autos se deu em 08/06/1993, há de excluir os juros de mora do período de 

fevereiro de 1989 até o dia 07 de junho de 1993 dos cálculos 

apresentados pelos Exequentes.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA SOBRE O DÉBITO JUDICIAL.

Com o julgamento do TEMA 887 (REsp 1392245/DF e REsp 1384142/DF – 

julgado em 11/03/2015) assentou que: Na execução individual de sentença 

proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos 

expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):

 (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação 

se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o 

interessado ajuizar ação individual de conhecimento;

 (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção 

monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo 

existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de 

eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Nesse cenário, não tendo havido condenação expressa ao pagamento de 

juros remuneratórios na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9/DF, 

descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, no 

cálculo dos Exequentes.

Destarte, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, isto 

é, desde o pagamento a menor do rendimento da poupança realizado pela 

instituição financeira, para correção plena do débito judicial.

DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE COM RELAÇÃO AO MÊS DE FEVEREIRO/1989:

Pretende o Excipiente a limitação da variação atinente ao mês de fevereiro 

de 1989 ao percentual de 10,14%, aduzindo que, em razão de índices 

outrora aplicados, a adoção do percentual cheio implicaria em 

enriquecimento sem causa por parte do poupador.

Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que 

reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários 

decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989 e fevereiro/89), os 

percentuais estabelecidos para correção monetária das cadernetas de 

poupança são, respectivamente, 42,72% e 10,14%, percentuais 

estabelecidos com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

 Neste sentido, confira-se, a decisão monocrática proferida pelo Min. Luis 

Felipe Salomão no âmbito do recurso especial n.º 1.521.875/SP, publicada 

em 20/04/2015. "O IPC é o índice aplicável à caderneta de poupança, 

variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião 

da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 

42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, 

abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e 

(III) janeiro/1991 -13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II), nos termos do 

AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 12/05/2015, DJE 19/05/2015".

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 77 de 213



Portanto, necessário determinar a aplicação do índice de 10,14% em 

fevereiro de 1989, tal qual determina o STJ.

No que diz respeito aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O 

PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NO 

ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL COLETIVA, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, consolidada em julgamento que seguiu o rito dos recursos 

repetitivos ficou assim ementado:

 "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou 

não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a 

que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do 

advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'(REsp. n.º 

940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição 

da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de 

acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados 

honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 

2. Recurso especial provido." (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/8/2011, DJe 

21/10/2011) (grifei)

Quanto a autonomia das verbas relativas ao labor do causídico no curso 

da fase de conhecimento e na fase liquidatória de sentença, trago a baila 

também os julgados da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- 

Havendo, como houve, litigiosidade na fase de liquidação, correta a 

condenação em honorários, conforme estabelece uníssona jurisprudência 

deste STJ. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de 

modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 530.175/SP, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 05/09/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. 

LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. DIREITO A 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte 

Superior, o advogado do liquidante/exequente de sentença genérica 

prolatada em sede de ação coletiva tem direito a honorários tendo em 

conta a litigiosidade estabelecida, a causalidade e o efetivo labor por ele 

desempenhado no curso da fase liquidatória de elevada carga cognitiva, 

em face da necessidade de definir, além do valor devido a mais de 

setecentos exequentes, a titularidade destes em relação ao direito 

material. 2. Independência e autonomia entre as verbas fixadas na fase 

cognitiva e, agora, liquidatória/executiva, de modo a se manter o dever de 

pagamento dos honorários arbitrados na sentença, reconhecendo-se o 

direito à fixação de honorários nesta segunda fase processual. 3. 

Possibilidade de, após o reconhecimento do direito a honorários, 

proceder-se ao arbitramento nesta Corte Superior, valorizando-se o 

trabalho desempenhado, o tempo de tramitação da demanda, a litigiosidade 

declarada. 4. Inocorrência de violação ao princípio da "non reformatio in 

pejus". 5. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Resp 

1.602.674/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

Portanto, consoante entendimento da supracitada Corte, os honorários 

advocatícios FIXADOS em 10% sobre o valor do débito (decisão de 

fl.121), somente serão devidos após a respectiva homologação do cálculo 

e escoado o prazo para pagamento voluntário do débito, que no caso, 

diante da conversão do processamento da liquidação por arbitramento, 

ainda não começou a fluir.

Demais disso, infere-se às fls. 175, que houve depósito pela parte 

Executada a título de garantia do juízo, razão pela qual, impõe-se o 

aproveitamento dos atos praticados.

Quanto a ausência dos extratos da conta poupança em nome dos 

Exequentes JOÃO RODRIGUES, JOSÉ AUCY NOBREGA e JOAO VALERIO 

POUSO DE MESQUITA, de fato, os Exequentes não lograram comprovar a 

existência da conta poupança que pretendem exigir a devolução da 

diferença dos valores.

 Cumpre ressaltar que a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao 

autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir 

prova negativa da parte adversa. Ademais, o art. 373, inc. I, do CPC, 

preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu 

direito, cabendo aos Exequentes demonstrar concretamente o alegado, 

ônus este do qual não se libertaram.

Além disso, a matéria resta pacificada no c. Superior Tribunalde Justiça, 

que ao apreciar o REsp 1.133.872/PB, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (art. 543-C, § 7º, inc. II, do CPC/73), fixou o seguinte:

 “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE 

COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE 

POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO -PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO 

VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS 

BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA 

CORRENTISTA - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI 

-CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA 

-DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA 

CONTRATAÇÃO -INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 

6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ- NO 

CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I – (...); II - A 

obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários 

necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, 

já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do 

Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto 

de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; 

(...) IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é 

cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim 

de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, 

enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de 

obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não 

sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos 

da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da 

instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao 

correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da 

relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a 

existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, 

os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso 

especial improvido, no caso concreto”. (REsp 1133872/PB, Rel. Min. 

Massami Uyeda, Segunda Seção, j. 14.12.2011 - negritei).

Assim, não logrando os Exequentes em demonstrar prova mínima do seu 

direito, traduzida na comprovação da conta poupança no período do plano 

econômico postulado, não podem valer-se exclusivamente da inversão do 

ônus da prova.

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, para afastar as preliminares arguidas nos termos da 

fundamentação supra, e, nos termos do art. 283 do CPC, CONVERTO o 

procedimento em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, 

fixando os seguintes parâmetros para o cálculo do valor exequendo:

1) a exclusão dos juros remuneratórios não deferidos na sentença que 

ora se executa, restando o pleito limitado ao recebimento da aplicação do 

IPC de 42,72% a ser aplicado no saldo do mês de janeiro de 1989, excluída 

a remuneração já creditada na caderneta de poupança à época;

2) A inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão (janeiro de 1989), 

a título de correção monetária plena, que têm como base de cálculo o 

saldo existente ao tempo do referido plano econômico e não os valores de 

eventuais depósitos da época de cada plano subsequente;

3) Os juros de mora, deverão incidir a partir da citação do devedor na fase 

de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP),no percentual 

de 0,5% a.m. até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC atual - e 1% 

daí em diante até a data de eventuais depósitos/penhora judicial.

4) Os índices dos cálculos, devem ser utilizados o IPC como índice de 

atualização monetária até março/1991; e aplicando, SE O CASO, o índice 

de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; e INPC nos índices 

posteriores à março de 1991.

Quanto a este último item, destaco que a Lei n. 8.177 de 01 de março de 

1991 extinguiu o IPC- INDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, eis que 

constatado que o INPC- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 

seria o melhor indexador de preços ao consumidor a partir daquela data.

 Assim, se na data dos expurgos inflacionários o índice oficial era o IPC, 

este deve ser utilizado para a atualização de eventual saldo devedor, e, 

se o caso, aplicado o INPC nos índices posteriores à março de 1991.

Preclusa a via recursal, faculto às partes no prazo COMUM de 15 (quinze) 

dias, apresentarem os cálculos pormenorizados observando os 

parâmetros delineados na presente decisão.

Faculto ainda aos Exequentes JOÃO RODRIGUES, JOSÉ AUCY NOBREGA 

e JOAO VALERIO POUSO DE MESQUITA, no mesmo prazo para 
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apresentação dos cálculos a juntada dos extratos das contas poupanças 

de nº100.091.278-4; 100.028.602-6 e 100.007.898-9, respectivamente, 

sob pena de exclusão da lide.

 Deverão as partes proceder a atualização da dívida até a data do 

depósito de fls. 175, devendo o referido valor ser descontado, e havendo 

saldo remanescente, atualizar até a data do cálculo.

Sobrevindo os cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, iniciando pela parte Exequente.

Consigno que no caso de discordância entre os valores apurados e não 

sendo possível evidenciar o erro na apuração do cálculo pelas partes, 

será nomeado perito contábil para dirimir a controversa e posterior 

homologação.

 No ponto, ressalto a responsabilidade do Executado no pagamento dos 

honorários periciais, cuja controversa já foi dirimida em julgamento de 

recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 

recepcionado pelo artigo 1.036 do CPC/15):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do 

credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do 

pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de 

cálculos".

(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se 

determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".

(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou 

por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

Advirto, finalmente, que a interposição de recurso com o propósito de 

dedução de teses manifestamente contrárias à jurisprudência 

consolidada, renderá ensejo à aplicação de multa processual (artigo 

1.026, §§2º e 3º do CPC), além de condenação por litigância de má-fé 

(artigos 80 e 81 do CPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96824 Nr: 12362-60.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATAIBARU FRANCISCO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAD CARAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

promover regular andamento ao feito e manifestar o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96852 Nr: 12336-62.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

promover regular andamento ao feito e manifestar o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12441 Nr: 6877-21.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL LOCADORA DE VEÍC. EQUIP. ESPECIAIS SERV. E 

COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosaria Susuk dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº12441

Vistos,

Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte executada Rosamaria 

Susuk dos Santos, não foi encontrada para citação no endereço indicado 

nos autos, nem no endereço localizado junto ao sistema Infojud, nem nas 

demais diligencias efetuadas com tal finalidade, conforme documentação 

anexada as folhas 97 a 144, dos autos.

Em manifestação a parte exequente vem requerer a citação, da executada 

por edital.

O pedido de citação por edital pressupõe o esgotamento pelo autor, de 

todas as tentativas possíveis para localização da parte requerida ao teor 

das disposições contidas nos artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I, e do 

art. 258, todos do Código de Processo Civil/2015, sendo perfeitamente 

cabível neste caso, a citação da requerida por edital.

Posto isso, estando esgotados os meios disponíveis de localização da 

parte executada, acolho o pedido formulado pela parte exequente as 

folhas 148, cite-se a parte executada Rosamaria Susuk dos Santos, por 

edital, com prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o artigo 256, 

incisos I e II do CPC, constando a advertência do art. 257, inciso IV do 

CPC.

Publiquem-se os editais na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC, 

afixando no local de costume.

Decorrido o prazo, certifique-se e não havendo manifestação dos 

executados, diga o exequente em cinco dias, após, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22232 Nr: 12793-31.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEÓFILO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA 

BARROS - OAB:9383, SALVADOR POMPEO DE BARROS FILHO - 

OAB:5714-OAB/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerido para manifestar acerca 

do pagamento de fls. 252/258.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725267 Nr: 20985-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DA SILVA, DEBORA RAMOS DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - OAB:, 

JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:OAB/MT 14.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO DA SILVA, Cpf: 69117896134, 

Rg: 14390116, Filiação: Iria Maria da Silva e João Maria da Silva, 

brasileiro(a), solteiro(a), bancário. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: intimem-se as partes executadas, por seu procurador 

constituído nos autos, vis DJE, e por edital, para no prazo de 10 (dez) 

dias, indicarem nos autos bens sujeitos a penhora e o local onde possam 

ser localizados, atribuindo-lhes valores, sob pena de aplicação da sanção 

prevista no CPC

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de cumprimento de sentença, onde 

almeja o exequente o recebimento de valores, referentes à condenação 

que fora imposta ao executado.

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 725267Vistos, Trata-se de 

processo de execução, onde a exequente não logrou êxito em localizar 

bens pertencentes aos executados, vindo nos autos requerer a intimação 

dos executados para que indique nos autos bens à penhora.Posto isso, 

defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 126, intimem-se as 

partes executadas, por seu procurador constituído nos autos, vis DJE, e 

por edital, para no prazo de 10 (dez) dias, indicarem nos autos bens 

sujeitos a penhora e o local onde possam ser localizados, atribuindo-lhes 

valores, sob pena de aplicação da sanção prevista no CPC.Consigne-se 

que o não atendimento de tais providências o executado será apenado 

com multa de dez por cento (10%) do valor atualizado do débito 

exeqüendo, que será revertido em favor do exeqüente, exigível na própria 

execução, conforme estabelece o artigo 774, parágrafo Único, do 

CPC.Decorrido o prazo, diga a parte exequente em cinco dias e voltem-me 

o s  a u t o s  c o n c l u s o s . I n t i m e m - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020.Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

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, Rafael Sabo Burlamaqui, 

digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737800 Nr: 34321-72.2011.811.0041

 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: MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA

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

PAULO MENDONÇA INACIO CARDOSO, DANI MARINHO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, JOSÉ CLAUDIO DE AGUIAR MARINHO - 

OAB:OAB/PE 39.590, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, 

MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT, Rycher Araújo Soares - 

OAB:20.061

 Processo código 737800

Vistos,

A sentença deste processo foi anulada na corte superior, conforme 

decisão de folhas 198.

Ante ao exposto, defiro a prova oral e testemunhal requerida pela parte 

autora as folhas 157/159, designo audiência de instrução a ser realizada 

dia 06 de Maio de 2020, as 13h:30min, ocasião em que será colhido o 

depoimento pessoal da parte requerida e a oitiva das testemunhas.

 Intimem-se as partes, por seus advogados constituídos nos autos, via 

DJE. Consignando que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas quando o dia, hora e local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme dispõe o artigo 

455, do CPC, com as advertências dos parágrafos 1º e 2º.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 742354 Nr: 39239-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ARRUDA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTOSO - OAB:15.375, LUANA DE ARRUDA NASCIMENTO - 

OAB:14.213/MT

 Processo Código nº 742354

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

exequente vem aos autos requerer a realização busca eletrônica no 

Detran via Sistema Renajud, para penhora de veículos pertencentes a 

parte executada.

No caso, não havendo comprovação do pagamento da condenação nos 

autos, defiro a penhora Renajud requerida pelo exequente as folhas 174, 

formalize-se busca no Detran para penhora de veículos cadastrados em 

nome da parte executada.

A pesquisa realizada via Renajud, obteve resultado positivo, sendo 

penhorado um veículo registrado em nome da parte executada BRUNO DE 

ARRUDA FREITAS, a saber: Marca e Modelo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX – 

Placa MWC9347 – MT, conforme relatório do Renajud que segue em 

anexo, o qual, constituo como Termo de Penhora.

Intime-se a parte executada da penhora, na forma preconizada pelo artigo 

841 do CPC.

 De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do 

CPC, os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto 

ao depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Deste modo, intime-se a parte executada (via DJE) para que indiquem a 

localização exata do veículo penhorado (CPC, artigo 847, § 1º, inciso II), 

sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, artigo 

774, inciso V e parágrafo único).

A seguir, expeça-se mandado de avaliação e remoção do veículo 

penhorado, ficando depositário o credor (CPC, artigo 840, inciso II, §1º).

 Avaliado o bem penhorado, intimem-se as partes para manifestação em 

05(cinco) dias, cabendo a parte exequente, no mesmo prazo, apresentar 

nos autos o demonstrativo atualizado do débito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821559 Nr: 27751-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDOMIRO CHMIELESKI, 

LORENI CHMIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10339 MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE 

DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do cálculo elaborado pela contadoria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 857111 Nr: 59356-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: WILMA YAMADA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA ELOISA KARASAIAKI 

FORTES - OAB:173987 /RJ, HAMILTON FERREIRA SILVA JUNIOR - 

OAB:11.322/MT, JODELISMAR JOSÉ ALVES JÚNIOR - OAB:23223, 

LUCIMAR A KARASIAKI - OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Processo Código nº 857111

VISTOS,

Ante a juntada das tabelas pela parte Executada as fls. 545/624, 

INTIME-SE a parte Exequente para readequar os cálculos ou manifestar 

interesse na designação de perito contábil para liquidação da sentença.

 Com a juntada, diga a parte Executada no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

 YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 926638 Nr: 47463-41.2014.811.0041

 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: WILIAN ANGELO CRUZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos 

artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial perpetrado por WILLIAN ANGELO CRUZ DA SILVA, em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.CONDENO a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 

§8º, do CPC, ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade se 

beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do CPC).Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 28 de Fevereiro de 2020.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79916 Nr: 7738-36.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO CARRAZZONE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDOCÍRIO DE ARAÚJO, ALLISON TIAGO 

ARRUDA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVÁRO FERREIRA NETO - 

OAB:8153, FLÁVIA CARRAZZONE FERREIRA - OAB:6686/MT, 

VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, EUDACIO ANTONIO DUARTE - OAB:1565, 

JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - 

OAB:6012/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Certifico que, encaminho intimação a parte Executada para, no prazo 

legal, manifestar-se sobre o cálculo apresentado de fls. 550/561 e 

562/570, oportunidade em que deverá declarar se concorda com o valor 

indicado ou apresentar planilha de cálculo indicando qual o valor 

incontroverso do crédito, bem como quanto a constrição de ativos 

financeiros em sua conta bancária indicada ou não pela parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1454165 Nr: 2134-93.2020.811.0041

 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: MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1454165

VISTOS,

Não obstante a distribuição do presente feito por dependência aos autos 

código nº1053561, deixo de determinar o seu apensamento diante da 

incompatibilidade no andamento processual.

A pretensão Autoral quanto à concessão de tutela de urgência para 

rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes 

ainda ressente de maior dilação probatória, notadamente quanto a data de 

conclusão do empreendimento, já que dentre os documentos juntados com 

a exordial não foi localizado eventual notificação aos Requeridos 

noticiando o término das obras e a convocação para recebimento das 

chaves mediante a quitação do saldo devedor.

 Posto isso, CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e para 

comparecer a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, em data a ser designada pela Secretaria Judicial, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que se realizará no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando 

no mandado as advertências legais.

INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, §3º, CPC).

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

 YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085687 Nr: 4117-69.2016.811.0041

 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: EDUARDO PIRES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida TOKIO MARINE SEGURADORA, pagar ao Requerente EDUARDO 

PIRES MARTINS, a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

14/09/2015 (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.Cuiabá, 28 de Fevereiro de 2020.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111876 Nr: 15436-34.2016.811.0041

 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: LIONE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, GALCORR SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358/MT, JUNIOR LUIS DA SILVA 
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CRUZ - OAB:18283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242289/SP, CIRO DE OLIVEIRA VELOSO MAFRA - 

OAB:OAB/PE 21.002

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 261/267 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (Requerida) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131769 Nr: 23781-86.2016.811.0041

 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: MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILON VIEIRA DINIZ, NACIONAL TRATORES 

LTDA, TAMARA ALBERNAS DINIZ, CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNAZ 

DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 

487, inc. II, do CPC e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial por MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAUJO em desfavor de AILON 

VIEIRA DINIZ, NACIONAL TRATORES LTDA, TAMARA ALBERNAS DINIZ e 

CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNAZ DINIZ.CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. 

(artigo 85, §2º do 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, 28 de 

fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1143289 Nr: 28806-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUMINIO MIX INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS DE 

ALUMÍNIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS GUSMÃO CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, PAULO GUSMÃO DE SANTANA, PAULO 

VINICIUS CAPISTRANO DE IRINEU SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:15.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1143289

Vistos,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial onde os executados Paulo 

Gusmão de Santana e Vinícius Gusmão Construções e Empreendimentos 

Ltda, não foram citados, por não terem sido localizados no endereço 

indicado nos autos e nem no endereço obtido na Junta Comercial do 

Estado, nem junto à Receita Federal, via Sistema Infojud.

A parte exequente em manifestação vem requerer a citação daqueles 

executados, por edital.

O pedido de citação por edital pressupõe o esgotamento pelo autor, de 

todas as tentativas possíveis para localização da parte requerida ao teor 

das disposições contidas nos artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I, e do 

art. 258, todos do Código de Processo Civil, sendo perfeitamente cabível 

neste caso, a citação dos executados por edital.

Posto isso, defiro o pedido da parte exequente formulado as folhas 

146/150, citem-se os executados Paulo Gusmão de Santana e Vinícius 

Gusmão Construções e Empreendimentos Ltda, conforme preconiza o 

artigo 829, do CPC, com prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o 

artigo 256, incisos I e II do CPC, constando a advertência do art. 257, 

inciso IV do CPC.

Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC.

Decorrido o prazo do edital, e não havendo manifestação, diga a parte 

exequente em cinco dias, após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008526-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 1008526-32.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

gratuidade da justiça, e a despeito de ter juntando a cópia do extrato do 

recebimento do benefício recebido pelo INSS acostado no id 29622262, 

não logrou êxito em comprovar qualquer outra prova capaz de subsidiar a 

alegada condição de hipossuficiência. Quanto ao pedido de parcelamento 

das custas, imperioso destacar que é uma medida excepcional inserida 

pelo CPC (artigo 98, §6º), como forma de resguardar o principio previsto 

no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (Acesso a Justiça). Tal 

disposição gerou inconstâncias jurisprudenciais, tendo em vista que o 

código deixar expressamente claro que “conforme o caso, o juiz poderá 

conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais”, in verbis: 

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. [...] § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. Em razão disso (divergências quanto 

ao critério utilizado para o deferimento do direito), visando o 

preenchimento da lacuna legislativa que envolve o assunto, este Egrégio 

Tribunal de Justiça regulamentou no artigo 468, §6º ao §16 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Judicial (2017-2018) a forma de aplicação do direito até a edição de lei 

estadual especifica para o tema, notadamente na hipótese dos autos, 

vejamos: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

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

na forma da lei.[...] §6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do 

caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 7º O 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente às custas de 

preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e 

não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo. § 

9º O disposto nos §6º e §7º prevalece até que lei estadual específica 

discipline o tema. A par disso, saliento que o artigo 98, §6º é claro no 

sentido de que “conforme o caso”, pode o juiz deferir o recolhimento 

diferido das custas e despesas processuais de distribuição da ação, ou 

seja, não se trata de um direito absoluto per si, carecendo de 

comprovação pela parte vindicante, da incapacidade financeira para 

suportar os ônus de acesso à justiça na forma ordinária. Dessa forma, em 

relação à gratuidade não restou demonstrado a condição de 

hipossuficiência exigida em lei, todavia, para a concessão do 

parcelamento autorizado pela atual legislação processual, entendo, que os 

documentos juntados demonstram a razoabilidade para a concessão do 

benefício no patamar vindicado. Desta feita, com fundamento no artigo 98, 

§6º e artigo 99, §2º, ambos do CPC, recepcionado pelo artigo 468, §6º da 

CNGC: 1) INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita; 2) DEFIRO o 

parcelamento das custas de distribuição do processo em 06 (seis) 

parcelas mensais sucessivas e corrigidas monetariamente (INPC), 

devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias. Comprovado o recolhimento das custas processuais, voltem os 
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autos conclusos para análise ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001096-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001096-63.2019.8.11.0041(J) VISTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DA 

SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 06/08/2017 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura e fratura da clavícula”. Discorre o 

Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, que a 

Requerida seja citada a comparecer à audiência de conciliação e para 

apresentar contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a 

produção de prova pericial, a distribuição dinâmica do ônus da prova, e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente, acrecida de juros legais de 1,0% 

(um por cento) ao mês, desde a citação, de acordo com a súmula 426 do 

STJ, bem como, a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

desde a data do evento danoso. 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 de id. 

17352783, determinando a emenda do pedido inicial, anexando a copia do 

protocolo do Requerimento Administrativo. A parte Requerente no id. 

18083893, interpôs pedido de suspensão do processo para julgar a Ação 

de Obrigação de Fazer pelo prazo de 60 (sessenta) dias. A parte 

Requerente no id. 19233728, requereu o devido prosseguimento do feito. 

Despacho (id. 19279441), determinando prosseguimento do feito com a 

realização de Audiência de Conciliação. Juntada de correspondência 

devolvida no id. 22451489. A Requerida apresentou contestação id. 

22960920 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 inépcia da inicial por ausência 

de documento indispensável ao processamento da demanda e a falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal entre a lesão 

e o acidente, da inexistência de prova do dano decorrente do acidente, e a 

improcedência do pedido de indenização de 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, bem 

como, a correção monetária incida a partir da data do sinistro e os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, entre no 

mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento). Petição 

de habilitação nos autos no id. 25044637. O Autor foi submetido a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 25367926. A parte Requerente no id. 26011765, manifesta 

pela procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. 

Impugnação à contestação no id. 27914222. 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- 

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. 17350600), e demais informações, 

como, veículo, município e U.F. do acidente estão no Boletim de Ocorrência 

(id. 17350598). Além disso, presumem-se verdadeiros os documentos 

juntados nos autos. Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da inicial. 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 
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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. 17350598) e Documentos médicos 

(id. 17350599) sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 25367926, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. 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 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. 25367926), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 
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envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, pagar 

ao Requerente CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA, a quantia de R$ 

1.687,50 (um 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, 06/08/2017 (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: 1005824-50.2019.8.11.0041
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(ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DAMS Proc. nº 

1005824-50.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, VALDECI DE JESUS 

devidamente qualificado na inicial propôs AÇÃO DE COBRANÇA DE 

BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DAMS em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando a cobrança de valores a 

título de reembolso de despesas médico-hospitalares desembolsadas pela 

parte autora em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2018. Por 

tal motivo, pugna pela condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização em valor correspondente a R$ 1.197,99 (mil cento e noventa e 

sete reais noventa e nove centavos) referente ao reembolso de despesas 

médicas, mais ônus e consectários da sucumbência. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Despacho no id. 17940747, 

determinando a emenda da petição inicial com a juntada da cópia do 

Requerimento administrativo. Requerimento de emenda no id. 

18325414/18325436. Petição de habilitação nos autos no id. 25806596. 

Despacho de id. 20219277, determinando o prosseguimento do feito com a 

realização de audiência de conciliação. A Requerida apresentou 

contestação id. 26591363, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda. No mérito, discorreu acerca da ausência de 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio, 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. 26656375, em que a parte Requerente 

requereu o prosseguimento do feito, em razão de que se trata de 

indenização de restituição de despesas médicas. Manifestação no id. 

27128807, da parte Autora requerendo o julgamento do feito. Impugnação 

a contestação no id. 27579535. 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. Inexistindo outra preliminar, 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 30/07/2018, tendo sido submetido a tratamento médico, 

suportando gastos, que somam o valor de R$ 1.197,99 (mil cento e 

noventa e sete reais e noventa e nove centavos), conforme os 

comprovantes no id. 17926401. 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. 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. 17926393, 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. 

17926401. Consoante em análise dos autos, verifico que as notas fiscais 

colacionadas nos autos, a parte Requerente somente será ressarcida ao 

montante de R$ 1.005,98 (mil e cinco reais e noventa e oito centavos), 

pois, não assiste razão ao recibo anexado no importe de R$ 91,07 

(noventa e um reais e sete centavos), isso porque os valores gastos se 

referem a “gasolina”, em que se nada se assemelha com as despesas 

cobertas pelo seguro DPVAT. 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 
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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 

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, VALDECI DE JESUS, o valor de R$ 1.005.98 (mil e cinco reais 

e noventa e oito centavos), referente à indenização prevista no artigo 3º, 

inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (CC, 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. 
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032259-95.2019.8.11.0041(J) VISTOS, GLICERIO PINHEIRO JUNIOR, 

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 08/07/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura e fratura na perna”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, que a Requerida seja 

citada a comparecer à audiência de conciliação e para apresentar 

contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a produção 

de prova pericial, a distribuição dinâmica do ônus da prova, e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente, acrecida de juros legais de 1,0% 

(um por cento) ao mês, desde a citação, de acordo com a súmula 426 do 

STJ, bem como, a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

desde a data do evento danoso. 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 de id. 

15616819, determinando a emenda do pedido inicial, anexando a copia do 

protocolo do Requerimento Administrativo. A parte Requerente no id. 

15788208, requereu a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta) dias. A parte Requerente no id. 17554058, requereu o 

impulsionamento na ação de obrigação de fazer. A parte Requerente no id. 

19233441, requereu o devido prosseguimento do feito. Despacho (id. 

19279471), determinando prosseguimento do feito com a realização de 

Audiência de Conciliação. Juntada de correspondência devolvida no id. 

22375930. A Requerida apresentou contestação id. 22960920 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 inépcia da inicial por ausência de documento 

indispensável ao processamento da demanda e a falta de interesse de 

agir por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a inexistência de prova do dano decorrente do 

acidente e a improcedência do pedido de indenização de 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, 

bem como, a correção monetária incida a partir da data do sinistro e os 

juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 

do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, entre no 

mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento). Petição 

de habilitação nos autos no id. 25046391. O Autor foi submetido a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 25345693. A parte Requerente no id. 26012790, manifesta 

pela procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. 

Impugnação à contestação no id. 28018949. 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 
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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, identificação do veículo estão no Boletim de 

Ocorrência (id. 15573508), e Documentos Médicos (id. 15573509), 

demonstrando o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Além 

disso, presumem-se verdadeiros os documentos juntados nos autos. 

Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da inicial. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o boletim de ocorrência (id. 15573508) e Documentos médicos 

(id. 15573509) sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 25345693, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. 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 

respectivamente 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. 25345693), 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. 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 
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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 E CIA, pagar 

ao Requerente GLICERIO PINHEIRO JUNIOR, 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, 08/07/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022735-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-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 

1022735-40.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ROSILENE RODRIGUES 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 08/09/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Discorre a autora em sua inicial 

pugnando pela concessão do benefício da justiça gratuita, que a 

Requerida seja citada a comparecer à audiência de conciliação, e que 

julgue procedente a ação para condenar a parte Requerida a efetuar o 

pagamento do Seguro Obrigatório no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em razão de sua invalidez, acrescidos de juros legais de 

1,0% (um por cento) ao mês, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, a partir da data do evento danoso, com fulcro nas súmulas 

nº 43 e 54 do STJ e art. 398 do Código Civil, os quais deverão incidir até o 

dia em que a seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro. 

E ainda a condenação da Requerida ao pagamento das despesas médicas 

e hospitalares – DAMS, devidamente comprovadas na importância de R$ 

1.175,68 (mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). 

Requer ao final, a condenação da Requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios no porcentual de 20% (vinte por cento), sobre o 

valor atualizado da causa. Despacho inicial no id. 20466716. Petição de 

habilitação nos autos no id. 27064965. A Autora foi submetida a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 27144583. Juntada de habilitação e substabelecimento no id. 

27163636/27164700. A Requerida apresentou contestação id. 27677166 

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 pela ausência 

do pedido administrativo por entender necessária a realização 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de ressarcimento 

das despesas médicas, por falta de nexo de causalidade com o sinistro e 

comprovação dos gastos, 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. Impugnação à contestação no id. 

29050844/29050850. 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 
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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 – FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

No que concerne à necessidade de prévio requerimento administrativo 

para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no 

julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema 

Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso (03/09/2014), 

se faz necessário o requerimento administrativo prévio, aplicando regra de 

transição às demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

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. 20437890) e Relatórios médicos (id. 

20438152/20438167), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial 

Judicial id. 27144583, concluindo de maneira inequívoca pela existência do 

nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente 

que acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27144583), 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. Por 

derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, 

suportou gastos, na monta de R$ 1.175,68 (mil, cento e setenta e cinco 

reais e sessenta e oito centavos), consoante se infere das notas fiscais 

de id. 20438169/20438171, estando a meu sentir, devidamente 

comprovado o nexo de causalidade entre as despesas e o acidente 

automobilístico. A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório 

de danos pessoais, causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em seu artigo 3º, 

inciso III, estabelece que, tratando-se de reembolso à vítima, no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares, o valor máximo da 

indenização a ser paga é de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). 

A jurisprudência pátria, ademais, não destoa desse entendimento: AÇÃO 

DE COBRANÇA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). 

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM LESÕES CORPORAIS. APLICAÇÃO DA LEI 

11.482/07. PAGAMENTO PARCIAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO 

VALOR DEVIDO. 1. O valor devido corresponde aos gastos efetuados e 

devidamente comprovados com as despesas médico-hospitalares, não 

ultrapassando o valor estipulado em lei. Aplicação aos sinistros que 

ocorreram após 29 de dezembro de 2006. 2. Assim, assegurado o direito 

ao recebimento do valor integral referente aos gastos devidamente 

comprovados, descontado o valor já pago administrativamente pela ré. 3. 

Conforme a redação da Súmula 14 das Turmas Recursais, a correção 

monetária deve incidir a contar da data do pagamento administrativo. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002899052, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 28/04/2011). 

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 
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OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente, ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS, a quantia de: 

A) - R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Sumula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja 08/09/2018 (Súmula 580 STJ); B) – R$ 

1.175,68 (mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) 

referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data do desembolso. 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001818-97.2019.8.11.0041(J) VISTOS, WVESLEY RODRIGUES GOMES, 

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 11/12/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura e fratura da clavícula”. Discorre o Autor em sua 

inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, que a Requerida seja 

citada a comparecer à audiência de conciliação e para apresentar 

contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a produção 

de prova pericial, a distribuição dinâmica do ônus da prova, e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente, acrecida de juros legais de 1,0% 

(um por cento) ao mês, desde a citação, de acordo com a súmula 426 do 

STJ, bem como, a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

desde a data do evento danoso. 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 de id. 

17398999, determinando a emenda do pedido inicial, anexando a copia do 

protocolo do Requerimento Administrativo. A parte Requerente no id. 

18084272, requereu a suspensão do processo para julgar a Ação de 

Obrigação de Fazer pelo prazo de 60 (sessenta) dias. A parte Requerente 

no id. 19234113, requereu o devido prosseguimento do feito. Despacho 

(id. 19279479), determinando prosseguimento do feito com a realização de 

Audiência de Conciliação. Juntada de correspondência devolvida no id. 

21934989. A Requerida apresentou contestação id. 24506790 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, da inexistência de prova do dano decorrente do acidente, e a 

improcedência do pedido de indenização de 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, bem 

como, a correção monetária incida a partir da data do sinistro e os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, entre no 

mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento). Petição 

de habilitação nos autos no id. 24973548, da parte Requerente. Petição de 

habilitação nos autos no id. 25046864, da parte Requerida. Juntada de 

documentos da Requerente no id. 25340202/25340220. O Autor foi 

submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 25345300. A parte Requerente no 

id. 26013541, manifesta pela procedência do pedido de acordo com a 

pericia realizada. Impugnação à contestação no id. 28018410. 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 
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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 (id. 17398738) e Documentos médicos 

(id. 17398739) sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 25345300, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. 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 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. 25345300), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, 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 - 
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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 E CIA, pagar 

ao Requerente WVESLEY RODRIGUES GOMES, a quantia de R$ 1.687,50 

(um 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, 11/12/2018 (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021917-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE PAULA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1021917-59.2017.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28152076 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 24259934/24259937 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. 24259937 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 28152076. 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: 1037220-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO BISPO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1037220-79.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28482145 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 28257639 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. 28257639 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 28482145. 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: 1011515-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA ALVES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1011515-45.2019.8.11.0041(J) VISTOS, JULIO STEVÃO ALVES SOARES 

GUIMARÃES, neste ato representado por sua genitora, ELISANDRA 

ALVES SOARES, devidamente qualificadas 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 02/07/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“fratura da clavícula”. Discorrem os Autores em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita por não ter condições de 

suportar com o ônus processual, a distribuição dinâmica do ônus da 

prova, a citação da Requerida para comparecer à audiência de conciliação 

e apresentar contestação no prazo legal sob pena de revelia e que a ação 

seja julgada totalmente procedente, condenando a Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora de 1,0% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação e a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, desde a data do evento danoso. Ao final, requereu a 

condenação da Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no 

importe de 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa. Despacho inicial 
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de id. 18830518. Junta de aviso de recebimento no id. 20432989. A 

Requerida apresentou contestação id. 23011366, 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 definitiva, a ausência de nexo causal e 

inexistência de prova do dano pelo fato do boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato. 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 sinistro e 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. 24976371. Petição de habilitação 

nos autos no id. 25023574. O Autor foi submetido a perícia médica, por 

ocasião da Audiência de Conciliação, estando o laudo pericial juntado no 

id. 25369056. 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 – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 18803279), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 25369056, 

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 pé o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 10% (dez por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

25369056), 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$ 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. 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 
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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 JULIO STEVÃO ALVES SOARES GUIMARÃES, a 

quantia de R$ 675,00 (seiscentos 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, 02/07/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016080-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. F. (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1016080-86.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28122997, requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Executada no id. 17312074, mediante alvará judicial, sem, contudo, 

manifestar acerca da extinção do presente feito. Desta feita, 

presumindo-se satisfeito o crédito nos termos do artigo 924, II e 925, do 

CPC, DECLARO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 17312074 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado conforme a conta indicada no id. 

28122997. 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: 1013756-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1013756-26.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 29127181 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 29022360 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. 29022360 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 29127181. 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: 1004366-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA CONTATO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004366-61.2020.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009272-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1009272-31.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 29047926 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 29023549/29023551 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. 29023551 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 29047926. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 
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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: 1029736-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JUNIOR FIGUEIREDO 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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029736-76.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ADILSON JUNIOR FIGUEIREDO 

DE OLIVEIRA 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 07/02/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma,polifratura, fratura de pé fratura de perna e 

fratura de tornozelo”. 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, tendo como base os elementos de prova 

pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez da parte reclamante, 

acrescidos de juros legais de 1.0% (um por cento) ao mês a partir a data 

que tomou conhecimento do acidente, aplicando a súmula 426 do STJ, 

mais a correção monetária com o índice INPC, a partir da data do acidente. 

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 de id. 21508096, determinando a emenda da petição 

inicial. Requerimento de emenda no id. 21960165/21729491. Despacho de 

id. 22445832, determinando o prosseguimento do feito com a realização de 

audiência de conciliação. A parte autora no id. 25026454, junta 

documentos médicos. Aviso de recebimento no id. 25145476. A Requerida 

apresentou contestação id. 25501221 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a ausência de documento indispensáveis à propositura da ação e 

a falta de interesse de agir por entender necessária a realização do 

pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas 

da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato 

do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta 

de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido 

de indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Juntada de petição de habilitação nos 

autos no id. 25940768. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26666889. A parte Requerente no id. 27951609, manifesta pela 

procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. Impugnação à 

contestação no id. 27951633. 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- 

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 há que se acolher a preliminar de inépcia da 

inicial. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 
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mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a Certidão 

de ocorrência (id. 21462686) e Documentos médicos (id. 25026454), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26666889, 

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. 26666889), 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, 

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 
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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 ADILSON JUNIOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, 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, 07/02/2018 (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: 1017854-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA KRINDGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1017854-25.2016.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28467076 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 24271194 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. 24271194 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 28467076. As custas remanescentes ficarão ao 

encargo da parte Executada, as quais já foram quitadas, conforme id. 

29657898. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059319-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MADEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1059319-09.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022603-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VICENTE (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1022603-51.2017.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28400110, requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Executada no id. 28024011/28024012, mediante alvará judicial, sem, 

contudo, manifestar acerca da extinção do presente feito. Desta feita, 

presumindo-se satisfeito o crédito nos termos do artigo 924, II e 925, do 

CPC, DECLARO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 28024012 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado conforme a conta indicada no id. 

28400110. 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: 1016417-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON NASCIMENTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1016417-46.2016.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28253298 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 28177397/28177399 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. 28177399 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 28253298. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1015186-13.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28525510 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 
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Executada no id. 27812452 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. 27812452 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 28525510. 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: 1038831-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1038831-67.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 26230083 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 25138749 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. 25138749 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 26230083. 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: 1015909-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENER REIS DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015909-95.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, RENER REIS DE ASSUNÇÃO 

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 

24/11/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a aplicação da distribuição do 

ônus da prova e a condenação ao pagamento do valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, nos termos da tabela 

de lei n. 6.194/74, com juros a partir de 1% (um por cento) ao mês a contar 

da citação e a correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da 

data do sinistro. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), de 

acordo com o art. 85, § 2º do CPC, ou alternativamente com fundamento 

ao parágrafo 8º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 22396552. Aviso 

de recebimento no id. 24728525. Petição de habilitação nos autos no id. 

25942541. A Requerida apresentou contestação id. 26156257 arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a extinção do 

processo por falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e 

a incorreção do valor da causa. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez permanente e 

definitiva, a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu ainda, pela impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. O Autor foi submetido à pericia médica, 

por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado 

no id. 26667916. A parte Autora no id. 27789320, manifestou 

concordância com o exposto laudo. Impugnação à contestação no id. 

27802063/27802064. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA. No que tange a preliminar registro que em ações de 

cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor 

exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado 

o Boletim de ocorrência e Histórico Clínico (id. 19457377), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26667916, concluindo de 
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maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, lesões de 

órgãos e estruturas torácicas e perda anatômica e/ou funcional completa 

de um dos membros superiores os valores das indenizações devem 

corresponder ao percentual, respectivamente de : 100% (cem por cento), 

100% (cem por cento) e 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 26667916), 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 estrutura crânio-facial, repercussão residual, com 

perda de 10% (dez por cento) da estrutura torácica e repercussão 

intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por cento) do membro 

superior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a quantia 

de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente RENER REIS DE ASSUNÇÃO, a quantia de R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 24/11/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009347-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. (REQUERENTE)

L. H. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

MARNAUVA ALVES CARNEIRO OAB - 699.542.401-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009347-36.2020.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008783-28.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1008783-28.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 29011469, requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Executada no id. 27801348/27801351, mediante alvará judicial, sem, 

contudo, manifestar acerca da extinção do presente feito. Desta feita, 

presumindo-se satisfeito o crédito nos termos do artigo 924, II e 925, do 

CPC, DECLARO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 27801350 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado conforme a conta indicada no id. 

29011469. 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

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006489-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERY SCHMAIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006489-32.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de revisão de contrato de consumo c/c dano moral e tutela de 

urgência proposta por Valery Schmaida contra Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. A autora 

afirma que reside no imóvel localizado na Rua Marzagão, nº 15, Quadra 

12, apto 102 – Morada da Serra, em Cuiabá-MT, sendo consumidora da 

unidade 6/1367285-2. Informa que o imóvel é uma kitnet pequena, não 

possui ar condicionado, morando com ela somente sua filha portadora de 

necessidades especiais. Aduz que em novembro de 2019 ingressou com 

ação revisional de faturas entendidas como abusivas, em trâmite na 10ª 

vara cível – Processo nº 1052748-22.20198.11.0041, entretanto, foi 

surpreendida com faturas superiores a média de consumo, relativas aos 

meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, no montante de R$ 1.729,31 

(hum mil, setecentos e vinte nove reais e trinta e um centavos). Alega que 

o consumo médio da sua UC subiu 300% quando comparada aos meses 

anteriores a setembro de 2019. Sustenta que os valores cobrados são 

indevidos, uma vez que não houve o correto registro do consumo da UC. 

Argumenta que deixou de quitar as últimas faturas no valor total de R$ 

1.729,31 (hum mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) 

para cuidar, em período integral, de sua filha portadora de necessidades 

especiais, tendo que se afastar do seu emprego de professora e 

sobreviver de auxílio disponibilizado pelo governo. Diante disso, postula 

pela concessão da tutela de para determinar que a ré para reestabeleça o 

fornecimento de energia elétrica e realize a troca do aparelho medidor de 

energia assistida. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema de 

Processo Judicial Eletrônico – PJE, verifiquei a existência da ação de 

indenização por dano material proposta por Valery Shamaida contra a 

Energisa – Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, processo nº 

1052748-22.2019.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 10ª Vara Cível. 

Referida ação foi proposta em 13/11/2019 e, em 13/11/2019 teve o pedido 

liminar de concessão de tutela provisória de urgência deferida para 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

no seu imóvel. Desta feita, observa-se claramente que as ações em 

questão são conexas, eis que possuem causa de pedir semelhantes e 

pedidos que se contrapõem. Portanto, devem ser julgadas pelo mesmo 

Juízo, a fim de evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º do 

CPC, in verbis: Art. 53. ( ...) §3º “Serão reunidos para julgamento conjunto 

os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles.” De acordo com a sistemática processual vigente, a 

reunião de ações conexas propostas em separado far-se-á no Juízo 

prevento pelo registro ou distribuição da petição inicial (artigos 55, 58 e 59, 

CPC). In casu, a ação em trâmite perante o Juízo da 10ª Vara Cível foi 

registrada, distribuída e despachada antes desta, o que torna aquele Juízo 

prevento. Posto isto, reconheço a conexão existente entre as ações e 

determino a remessa destes autos ao Juízo da Décima Vara Cível, 

conforme previsão do artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006544-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006544-80.2020.8.11.0041 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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008734-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-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° 1008734-16.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 13:00 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. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1006947-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA PINTO MACEDO (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006947-49.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/06/2020 às 12:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006976-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PARDO (AUTOR(A))

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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006976-02.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/06/2020 às 13:00 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. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006568-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

MILTON MATILDES DIAS OAB - 111.402.081-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006568-11.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 14:15 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, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006580-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

JUSSAN FERREIRA DOS SANTOS OAB - 068.223.561-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006580-25.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 12:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

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 
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todos. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006738-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADINE LUCIANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006738-80.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 12:45 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. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007858-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ORTIZ DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007858-61.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 13:30 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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008026-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008026-63.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 13:45 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. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008081-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RIBEIRO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008081-14.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 14:00 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 
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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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008896-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008896-11.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 13:15 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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008120-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS DA COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008120-11.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 14:15 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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008125-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CAMPOS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008125-33.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 08:15 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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008513-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRIS APARECIDA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008513-33.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 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, 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. 
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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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008852-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDERSON DA SILVA FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008852-89.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 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 

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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008891-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINDO BENEDITO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008891-86.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 13:30 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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007618-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007618-72.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/06/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, 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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007116-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZILAINE MIRIAM MEDINAS MARTINS OAB - 002.631.651-08 

(REPRESENTANTE)

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007116-36.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/06/2020 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007114-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

SUZILAINE MIRIAM MEDINAS MARTINS OAB - 002.631.651-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007114-66.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/06/2020 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. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005194-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005194-57.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/06/2020 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, 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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005366-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADINA FURQUIM OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005366-96.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/06/2020 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, 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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005368-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES BEVILACQUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005368-66.2020.8.11.0041 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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008996-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008996-63.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 13:30 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, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056209-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELANGE A. P. CASTILHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1056209-02.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, passo a 

impulsionar o presente feito com a finalidade de proceder, a intimação da 

parte autora para retirar nos próprios autos o oficio de nº 52/2020, Id nº 

29755752 , e providenciar a respectiva averbação no Cartório imobiliário 

(art. 844 do CPC). Cuiabá, 2 de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044251-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

MARIA DA GUIA ZANELA (AUTOR(A))

UGNEY NUNES COSTA (AUTOR(A))

LUCIELENA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

ERCY ALVES TRINDADE FERNANDES (AUTOR(A))

PEDRO GALLEGO (AUTOR(A))

MARIA GALLEGO (AUTOR(A))

EVA EDNA DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

MARIA EVA NORATO TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044251-19.2019.8.11.0041 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, 2 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038184-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038184-38.2019.8.11.0041 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, 2 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1092774 Nr: 7399-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A, 

RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 SENTENÇA

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c indenização 

por Danos Morais ajuizada por Luciene Alves da Silva Vieira em desfavor 

de Tim Celular S/A, ambos qualificados nos autos.

 Após o depósito do valor à que foi condenado, a executada pede que o 

feito seja chamado à ordem para designação de audiência para 

saneamento do feito (p. 70/71).

 Ocorre que a executada foi revel e a sentença já transitou em julgado, de 

modo que indefiro o pedido de designação de audiência.

 Considerando que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o 

cumprimento da obrigação, e tendo em vista a concordância da exequente 

com o valor depositado em juízo (p. 218), reconheço a satisfação da 

obrigação.

Diante dessas considerações, EXTINGO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE com a transferência dos valores depósitos para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(p. 22).

 Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.
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P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814092 Nr: 20569-62.2013.811.0041

 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: EDIMAR SOUZA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHOS 

MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINETE RODRIGUES DE 

ARAUJO - OAB:11.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARIA 

ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - OAB:13.335, RICARDO JOAO 

ZANATA - OAB:8360

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320257 Nr: 22261-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENSOU WOODY INDUSTRIAL E COMERCIAL 

MADEIREIRA LTDA - ME, IVANIA BENEDIT SOUZA, NORMA BENEDIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, 

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5.380/MT, ÍRIA MARIA 

DAVANSE PIERONI - OAB:7097, ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO - 

OAB:7954, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180, 

THERMYSTOCLES N. A FIGUEIREDO - OAB:9.690E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217809 Nr: 26556-60.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUMERAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 400403 Nr: 33193-85.2009.811.0041

 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: CLAUDIO SALOM METELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO POUSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.Condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, sendo 

o mesmo beneficiário da justiça gratuita, suspenso a exigibilidade do 

crédito pelo prazo de cinco anos.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.: 395764 Nr: 30563-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GEDIEL DE ALBUQUERQUE MELO 

FILHO, MARIA ELIZA POMPEU DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - 

OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875

 Nesse sentido também é posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - PENHORA ON-LINE - 30% da VERBA SALARIAL - 

IMPENHORABILIDADE - ART. 833, IV e §2º, DO CPC - NATUREZA 

ALIMENTAR - RECURSO PROVIDO. Por expressa previsão do artigo 833, 

inciso IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo 

apenas exceções elencadas no §2º, nas quais não está prevista a 

possibilidade de constrição de percentual dos rendimentos mensais do 

devedor.” (N.U 1016882-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 

31/01/2020) (Negritei) Posto isto, DEFIRO o imediato desbloqueio dos 

valores penhorados à p. 228/229 e determino a expedição de alvará em 

favor da executada, conforme solicitado a p.231/234. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735059 Nr: 31402-13.2011.811.0041

 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: AILTON ALVES BARBOSA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 745997 Nr: 43178-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BARBOSA VENIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 DETERMINO que seja expedido em favor da exequente certidão de 

credito, nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO o 

feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Em sendo encontrado bens passíveis de penhora, deverá a 

exequente requerer a retomada da marcha processual perante este juízo, 

independente de recolhimento de custas processuais, o qual avaliará a 

pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do referido 

provimento. Após a expedição da certidão, intime-se a autora para sua 

retirada. Em seguida, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 765422 Nr: 18121-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIO DE FREITAS, ABILIO CARDOSO RIBEIRO, 

ALFEU GARCIA DE MIRA, ALDEMAR PEGORARO, PEDRO CANISIO 

SCHOEDER, ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA, EDITE ROSA DOS SANTOS, 

BRENO TAKEO MATI, CARLINO TEODORO DA SILVA, ELDO FERNANDES 

DA MATA, GEREMIAS LECHINER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 714386 Nr: 9029-85.2011.811.0041

 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: NILVA ARANTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 

OAB:8.559/MT, MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT, MARIA 

CAROLINA PESSATTI - OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PELUZO ABREU - 

OAB:234.122-SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:234665/SP, 

MAYCON RODRIGO KELM - OAB:10.092/MT

 Vistos.

 O perito judicial nomeado informou que a parte autora não compareceu à 

perícia designada.

Requisite-se ao perito, via e-mail funcional ou telefone, nova data para a 

realização da perícia deferida.

Após, intime-se a parte autora para comparecer na data, horário e local 

designado para o exame pericial.

Considerando a distribuição do ônus da prova, estabelecido no artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, registro que o não comparecimento 

do autor na perícia designada poderá gerar a improcedência dos pedidos 

iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908426 Nr: 35802-65.2014.811.0041

 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: CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GUIMARÃES 

JOUAN JUNIOR - OAB:10369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT

 Nesta data, intima-se a parte autora para requerer o que de direito for, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951419 Nr: 623-36.2015.811.0041

 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: ICBG, ILIANNE DA CRUZ BARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - OAB:84.367/RJ, 

MARILZA DE CASTRO BRANCO - OAB:17146, OSMAR SCHINEIDER - 

OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 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.: 1028864 Nr: 36254-41.2015.811.0041

 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: WELMA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JOSÉ JASPER NERIS, MARIA 

TERESINHA JASPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN DE SOUZA PAIVA 

- OAB:18982-MT, JONATHAN PAIVA - OAB:18.982-MT

 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.: 1039376 Nr: 41347-82.2015.811.0041

 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: MARCELO BRITO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER CARVALHO - OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 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.: 1045710 Nr: 44253-45.2015.811.0041

 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: PAMELA CASTILHO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, RAFAELA SANTOS MARTINS - 

OAB:14516

 Nesta data, intimam-se as partes para manifestarem acerca da proposta 

de honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072354 Nr: 56348-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS ADÃO POLTRONIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159791 Nr: 35840-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WESLEN CASARIN DA SILVA, EDIVALDO 

CASARIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA A P SENA - OAB:OAB 

MT 12067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nesta data, intima-se a parte executada para se manifestar acerca da 

petição fls. 126 à 141, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106966 Nr: 13368-14.2016.811.0041

 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: UILMA FREIRE DE CARVALHO TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABA - COOPETATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ANDERSON ANDREU CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO 

LOUREIRO - OAB:OAB/MT 12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DOUGLAS 

ROSSETI BUENO - OAB:25.857, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10871, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007529-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA ROSA OAB - MT12544-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007529-20.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILMAR PEREIRA ROSA EXECUTADO: SHAREWOOD DO BRASIL 

REFLORESTADORA LTDA Vistos etc. Trata-se de requerimento para 

realização de tentativa de penhora on-line via BACENJUD e restrição 

judicial de veículos via RENAJUD formulado pelo exequente. Considerando 

que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 

854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do 

executado, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça), defiro o pedido de penhora on-line. Nesse 

diapasão, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a 

serem penhorados, aliado ao fato também inconteste de que o devedor, 

devidamente intimado, deixou correr o prazo in albis sem efetuar o 

pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora on line, inclusive 

por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao caráter 

público do processo. A ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud será 

emitida no gabinete, no valor de R$ 40.684,80 que deverá recair sobre 

dinheiro na conta da executada SHAREWOOD DO BRASIL 

REFLORESTADORA LTDA - CNPJ: 12.655.084/0001-80, e a resposta 

seguirá anexa a essa decisão No tocante ao pedido de restrição judicial 

de veículos, o Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, 

ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos 

em nome da parte executada, com vistas ao cumprimento do referido 

Provimento, assim, lastreado nos princípios da celeridade e da economia 

processual, a medida deve ser deferida. Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o 

Sistema RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a 

retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica 

Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º). Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de 

penhora on-line via Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de 

veículos existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via 

sistema Renajud, suficiente para garantia do débito. Conforme determina a 

CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e Renajud. 

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze). Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de crédito. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014506-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERLUCE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO LUCAS LEITE OAB - MT17994-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0014506-16.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA GERLUCE ALVES DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: O S 

INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME Vistos etc. Verifica-se que por 

meio da petição ID: 27988905, a autora requer a inclusão das empresas: 

ORAL SIN FRANQUIAS S.A., BARACAT DE LIMA & CIA LTDA e ORAL SIN 

IMPLANTES E ORTODONTIA, no polo passivo da presente demanda, sob a 

alegação de que as referidas empresas fazem parte do mesmo grupo 

econômico, e que as mesmas devem ser solidariamente responsáveis. 

Contudo, a inclusão no polo passivo da demanda só pode ser deferida, 

após a anuência da requerida. Ocorre que, como observado na petição 

registrada sob os ID’s: 27988881, 27988882 e 27988883, o procurador da 

requerida renunciou seu mandato, posteriormente, houve 02 (duas) 

tentativas de intimação pessoal para que a ré constituísse advogado nos 

autos, entretanto, ambas foram infrutíferas. Posto isso, diante da falta de 

capacidade processual, aplica-se o que dita o artigo 76 do CPC devendo 

ser sobrestado o feito até a regularização: Art. 76. Verificada a 

incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o 

juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja 

sanado o vício. [...] II - o réu será considerado revel, se a providência lhe 

couber;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 76 do Código de 

Processo Civil, suspendo o processo e DETERMINO que se proceda a 

intimação da parte ré, para proceder à regularização processual, no prazo 

de 15 (quinze) dias, período em que o processo ficará suspenso, sob 

pena de revelia. Ademais, determino a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias informe um novo endereço, para nova 

tentativa de diligencia. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022355-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA APARECIDA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022355-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DAVINA APARECIDA DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulado pela autora. Analisando o feito, 

verifica-se que não houve a intimação da parte devedora, nem de seu 

advogado, para cumprimento espontâneo do julgado. Destarte, transitado 

em julgado a decisão, determino a intimação da parte devedora, na pessoa 

do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030220-02.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S S C TELEINFORMATICA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SUELENE MOTA DE BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JACARANDA JOVE OAB - MT4247-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA MONTEIRO PARDAL OAB - MT6621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S S C TELEINFORMATICA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SUELENE MOTA DE BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0030220-02.2005.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SUELENE MOTA DE BRITO, MARIA SONIA 

CASTRO BRANCO, S S C TELEINFORMATICA LTDA - ME 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA SONIA CASTRO BRANCO, S S C 

TELEINFORMATICA LTDA - ME, SUELENE MOTA DE BRITO Vistos etc. 

Retifique-se as partes do feito, diante do equivoco evidenciado com a 

digitalização. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de 

conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e 

que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042459-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIETE ALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA NOROSCHNY SCHIESSL OAB - SC14706-A (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042459-64.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OLIETE ALVES DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001569-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER DE AQUINO GUIA (EXECUTADO)

KLEBER DE AQUINO GUIA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001569-20.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA EXECUTADO: KLEBER DE AQUINO 

GUIA - ME, KLEBER DE AQUINO GUIA Vistos etc. Trata-se de requerimento 

para realização de tentativa de penhora on-line via BACENJUD formulado 

pelo exequente. Conforme se dessume de todo o processado, diante da 

ausência de efeito suspensivo nos embargos e não tendo a parte 

executada adimplido o débito voluntariamente e a exequente não 

conseguido satisfazer o seu crédito até a presente data, motivo pelo qual, 

pleiteia pela tentativa de penhora on-line sobre dinheiro nas contas da 

parte executada, utilizando-se do sistema BACENJUD. A ordem de 

preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC 

autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado, bem como 

o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça). Vejamos o que dispõe o artigo 854 “caput” do Código de 

Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

deposito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, 

requisitara a autoridade supervisora do sistema bancário, 

preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de 

ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 1° As informações 

limitar-se-ão a existência ou não de deposito ou aplicação até o valor 

indicado na execução”. Ademais, estabelece o artigo 835 do Código de 

Processo Civil a ordem legal de nomeação: “Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Consigno, também, 

que o próprio Superior Tribunal de Justiça, já decidiu: “PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE 

PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 655 DO CPC. 1 - Conforme a pacífica 

jurisprudência desta Corte, a determinação de penhora on line não ofende 

a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o princípio da menor 

onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC. Precedentes. 2 - 

Agravo regimental desprovido”. (STJ – AgRg no Ag 935082 / RJ - Relator: 

Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107) - Data de Julgamento: 

19/02/2008) Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora 

on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executadas, 

sobre a quantia de R$ 5.199,20. KLEBER DE AQUINO GUIA - ME - CNPJ: 
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18.897.002/0001-90 (EXECUTADO) KLEBER DE AQUINO GUIA - CPF: 

005.702.951-22 (EXECUTADO) Conforme determina a CNGC, mantenha-se 

o feito concluso em gabinete para a efetivação deferida através do 

Sistema Bacenjud. Procedida à penhora, intime-se o executado para, 

querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze). Cientifique-se a 

Defensoria Pública. Oficie-se ao departamento responsável pela Conta 

Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos 

autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034938-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BATISTA GOMES SOLER (AUTOR(A))

GUSTAVO MARIANO SOLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO BRAZ MENDONCA PEREIRA (REU)

LUCILA DE LIMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034938-05.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUSTAVO MARIANO SOLER, RENATA BATISTA GOMES SOLER REU: 

EMILIO BRAZ MENDONCA PEREIRA, LUCILA DE LIMA Vistos etc. Intime-se 

a Defensoria Pública na atribuição de curador especial, a fim de que 

apresente defesa nos autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 

2020. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034162-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034162-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0023499-19.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA CANDIDA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE SANTOS MACHADO OAB - MT13023-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA OAB - MT13671-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0023499-19.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSALINA CANDIDA DA COSTA EXECUTADO: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 dias. Cumpra-se. CUIABÁ, Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038350-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038350-07.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS NETO REQUERIDO: ENERGISA/MT 

Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de 

conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e 

que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0044325-37.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA APARECIDA DA SILVA NUNES MIRANDA (EXECUTADO)

MARCELO RODRIGO LIMA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 0044325-37.2012.8.11.0041 EXEQUENTE: 

INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO EXECUTADO: NILDES RODRIGUES 

DA SILVA DE ALBUQUERQUE, KATIA APARECIDA DA SILVA NUNES 

MIRANDA, MARCELO RODRIGO LIMA DA CONCEICAO Vistos etc. As 

partes INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO e NILDES RODRIGUES DA 

SILVA DE ALBUQUERQUE, apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 
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nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente 

subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para 

transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes. P. R. I. Quanto aos demais executados, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão negativa do oficial de justiça colacionada aos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033199-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON RAMBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033199-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JADERSON RAMBO RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032705-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JUNIOR LEITE BRILHADORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032705-35.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOAQUIM JUNIOR LEITE BRILHADORI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de 

conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e 

que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041067-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041067-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033919-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO CORREIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033919-61.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO RICARDO CORREIA DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de 

conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e 

que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 
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relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ,

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022635-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME BETTIO (REQUERIDO)

FELIPE BETTIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022635-22.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: FELIPE 

BETTIO, GUILHERME BETTIO Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca 

da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033451-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIZ GOMES DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLESSED - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033451-63.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROMARIZ GOMES DE ARAUJO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BLESSED - DISTRIBUIDORA DE 

COSMETICOS LTDA Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024067-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DIEGO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024067-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRE DIEGO FERREIRA RÉU: BANCO PAN Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000325-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELPENOR MARQUEZ FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000325-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELPENOR MARQUEZ FILHO RÉU: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 
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demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014379-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA MIRANDA FERREIRA DE ALENCAR CARVALHO 

(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:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014379-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA PAULA MIRANDA FERREIRA DE ALENCAR CARVALHO RÉU: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028217-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028217-37.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GLORIA MARIANA DE SOUZA, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de 

conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e 

que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1024396-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

MARCI FERRI CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINO FRIZON (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024396-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAULO CARVALHO DIAS, MARCI FERRI CARVALHO DIAS RÉU: ADINO 

FRIZON Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de 

conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e 

que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022665-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DUVAL CYPION 70589887149 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022665-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN DUVAL CYPION 70589887149 RÉU: TELEFONICA DATA S.A. Vistos 

etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. 

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 
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Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036703-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BEZERRA GUABIRABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036703-11.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDERSON BEZERRA GUABIRABA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR VIANA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000424-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VLADIMIR VIANA SILVA DE OLIVEIRA RÉU: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003020-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA INES OLIVEIRA DONATO (AUTOR(A))

CARLOS DONATO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003020-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS DONATO JUNIOR, ALEXANDRA INES OLIVEIRA DONATO RÉU: 

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029386-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILIZEU CHOMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT21007-O (ADVOGADO(A))

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT (REU)

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029386-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ILIZEU CHOMA RÉU: FAC EDUCACIONAL LTDA, SOCIEDADE 

EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA Vistos etc. Manifestem-se 

as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 
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a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024652-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C3WA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZ PEDROZO DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024652-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

C3WA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP RÉU: DENIZ 

PEDROZO DE ALMEIDA Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035806-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE JESUS DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035806-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA 

REQUERIDO: JOSUE JESUS DE ALMEIDA - ME Vistos etc. Manifestem-se 

as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037396-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037396-92.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033200-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONDINA PADUANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033200-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ONDINA PADUANI RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 
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Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001878-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADIRLEY DE ALMEIDA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001878-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE FRANCISCO ROSA DOS SANTOS, ADIRLEY DE ALMEIDA LEITE RÉU: 

SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002898-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDI BARNI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002898-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEIDI BARNI RÉU: MRV ENGENHARIA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021793-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER CRUZ VOLTARELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO REGINALDO ROSARIO OAB - SP368929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS & REIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA DOS SANTOS AZEVEDO OAB - MT25644/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021793-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KLEBER CRUZ VOLTARELLI RÉU: DIAS & REIS LTDA - ME Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012048-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAG MORAIS GONCALVES (AUTOR(A))

CARVAO VILA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA FORTE - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT8896-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012048-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSMAG MORAIS GONCALVES, CARVAO VILA BELA DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME RÉU: PEDRO FERREIRA FORTE - ME Vistos etc. Manifestem-se 

as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 117 de 213



Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015206-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABENONES JOAO RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015206-38.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ABENONES JOAO RONDON REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015924-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO NOETZOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015924-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: OLAVO NOETZOLD REQUERIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA 

DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005647-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA CONCEICAO TAQUES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005647-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO DA CONCEICAO TAQUES DIAS RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A 

Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de 

conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e 

que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002004-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

ENDUCACAO DA UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPTIVA COMERCIO, CONSULTORIA E TELEFONIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002004-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

ENDUCACAO DA UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO RÉU: CAPTIVA 

COMERCIO, CONSULTORIA E TELEFONIA LTDA - ME Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033911-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERI SPEROTTO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033911-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NERI SPEROTTO RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028411-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALVES GALLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL DO DENTE LTDA - ME (REU)

Desconhecido (REU)

CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028411-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA ALVES GALLI RÉU: CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL DO 

DENTE LTDA - ME, CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR LTDA - 

ME, DESCONHECIDO Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028521-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEMESIA DE LIMA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028521-02.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEMESIA DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Manifestem-se as partes 

acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento 

e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018014-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUHAMAD OMAR DAHBOUR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018014-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MUHAMAD OMAR DAHBOUR RÉU: ENERGISA/MT Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008554-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARIA DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008554-97.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LETICIA MARIA DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Considerando que o documento de 

ID 29632309 não é apto a comprovar o protocolo do requerimento 

administrativo, intime-se a parte autora para que apresente, no prazo de 

15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento, a recusa ou o decurso do prazo de trinta dias sem 

resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhem-se 

os autos conclusos. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0057272-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR FRANCISCO BARACAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA OAB - MT2528-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0057272-21.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SAMIR FRANCISCO BARACAT EXECUTADO: BROOKFIELD 

CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Vistos. Trata-se 

de cumprimento de sentença. 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008658-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO CASTILHOS ARRIAL (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EMBARGADO)

ADELCIO ZAGATTO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008658-89.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: JOSE CLAUDIO CASTILHOS ARRIAL EMBARGADO: 

ADELCIO ZAGATTO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP Visto. Intime-se o 

embargante para instruir a inicial com cópias das peças relevantes do 

processo de execução, conforme determina § 1º do art. 914 do CPC e 

atribuir valor à causa (art. 319, V, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento. Após, considerando que este feito foi distribuído 

por dependência ao processo nº 1022205-41.2016, proceda-se a 

associação, certifique-se a tempestividade, em seguida volte-me 

concluso. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021621-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DESPACHO Processo: 1021621-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANIO ROSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Cumpra-se a decisão de ID 29598365, proferida no Recurso de 

Agravo de Instrumento nº 1002162-70.2020.8.11.0000, suspendendo a 

decisão de ID 27957312 até o julgamento final do recurso. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037221-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037221-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO RODRIGO RIBEIRO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Tendo em vista o aceite da Sra. Perita, intime-se 

as partes para que compareçam no local e data indicados na 

manifestação de ID 29676218. Deverá o advogado do requerente entrar 

em contato com seu cliente e informar-lhe a data e hora da perícia, para 

que o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliado. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056012-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GALHERA OAB - SP173579 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA DE MORAES 91883490120 (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056012-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. REU: ANA LUIZA DE 

MORAES 91883490120 Vistos. Intime-se novamente a parte autora para 

que cumpra o determinado no despacho retro, no que concerne a emenda 

à inicial, com a adaptação do feito ao procedimento comum, no prazo de 
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15 (quinze) dias, ressaltando-se que não basta a menção de adaptação 

do processo, sendo necessária a alteração dos pedidos de acordo com o 

procedimento, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002315-48.2018.8.11.0041

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))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerida/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027606-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE RONDON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 22/10/2018, 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 - MT, 27 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027606-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE RONDON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027606-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE RONDON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-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 requerida/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008992-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REIMAR PEDRO DE BARROS (AUTOR(A))

A. M. G. C. D. B. (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: 1008992-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

REIMAR PEDRO DE BARROS, A. M. G. C. D. B. REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 23/06/2020, às 

13h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Defiro a prioridade 

de tramitação, nos moldes do art. 1.048, inciso II do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053943-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA DE SOUSA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

11024 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1053943-42.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ELENITA DE SOUSA LOPES REU: RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - 

CUIABA II - SPE LTDA. Vistos. Recebo a inicial (ID 29037501). Proceda a 

secretaria a exclusão da petição inicial de ID 26258462 e ID 28713192 a 

fim de evitar engano. Designo o dia 15/06/2020, às 12h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 
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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 requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Defiro a prioridade de 

tramitação, nos moldes do art. 1.048, inciso I do CPC, vez que a parte 

autora é idosa. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008458-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008458-82.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEONARDO VIANA MARQUES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Recebo a inicial. 

Designo o dia 23/06/2020, às 11h30min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008459-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL VICTOR ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008459-67.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAXSUEL VICTOR ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Recebo a inicial. 

Designo o dia 23/06/2020, às 11h45min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008514-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO MARTINS MILANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008514-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HUGO MARTINS MILANI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 23/06/2020, às 12h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 
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SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008460-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008460-52.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: PEDRO JOSE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 

23/06/2020, às 12h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009473-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382-O 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR LODEA (EXECUTADO)

CELSO LUIZ LODEA (EXECUTADO)

JURACI FATIMA MOTTER LODEA (EXECUTADO)

 

Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o feito para que seja 

expedido mandado que deverá ser diretamente encaminhado à central de 

mandados da comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, 

dispensando-se distribuição de carta precatória, conforme prevê a 

Portaria CGJ n.º 142/2019. Assim, INTIMO a parte AUTORA, na pessoa do 

seu advogado, para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020697-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE SOUZA BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. MARCIANE PREVEDELLO CURVO, Médico 

Legista, Perito Judicial, designou o dia 18/03/2020, às 08:00 horas, para 

realização da perícia, na Rua 33, quadra 26, casa 13, Bairro: Três Barras, 

C u i a b á ,  M T ;  T e l e f o n e  p a r a  c o n t a t o : 

99324-4427/99324-9276/99324-9777/99276-9777, razão pela qual 

procedo à intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar as partes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004170-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE CONCATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARESSA MARQUES DE OLIVEIRA BRITO OAB - MT21288/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DIAS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DIAS FILHO OAB - MT15553/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que na publicação da intimação de ID 24813955 não constaram 

os dados do patrono da parte requerida. Assim, procedo ao cadastro 

devido e nova intimação da requerida para que traga aos autos termo de 

acordo para que seja devidamente homologado, no prazo de cinco dias, 

conforme despacho de ID 24813955.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008456-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCIO PINHEIRO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT19396-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008456-15.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

PAULO MARCIO PINHEIRO MACEDO REQUERIDO: BC CUIABA I 

EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. Vistos. A 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). Ocorre 

que, conforme documento apresentado pela autora ID 29620381 - pág. 2, 

verifica-se que esta possui valor de renda considerável, ou seja, não se 

enquadra em situação de miserabilidade, além disso, o valor da causa não 

é alto. Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, 

quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do 

benefício, ou seja, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem 

condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que 

realmente necessitam. Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência 

judiciária -Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência 

judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a 

miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da 

gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a 

concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica 

alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir 

não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.” (Resp. 

nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS 

DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 
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prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido da autora 

de assistência judiciaria gratuita. Desse modo, intime-se a parte autora 

para que recolha as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008183-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008183-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROZENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Verifica-se que a parte autora 

direcionou a petição inicial para o Juizado Especial Cível desta Capital, 

todavia, o feito foi sorteado entre as Varas Cíveis da Justiça Comum, 

razão pela qual foi distribuído a esta Vara, assim, encaminhe-se para a 

devida redistribuição, mediante as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062331-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYANE MARIA DE SOUZA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1062331-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTYANE MARIA DE SOUZA FARIAS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Verifica-se que a parte autora 

direcionou a petição inicial para o Juizado Especial Cível desta Capital, 

todavia, o feito foi sorteado entre as Varas Cíveis da Justiça Comum, 

razão pela qual foi distribuído a esta Vara, assim, encaminhe-se para a 

devida redistribuição, mediante as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015382-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NUNES ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA OAB - 

MT24831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1015382-46.2019 Vistos. 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 NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

2551051, mantendo intacta a sentença de id. 25102300. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034078-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034078-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CLAUDIO DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. JOSÉ CLAUDIO 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 01/07/2019, 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 falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação exigida no requerimento 

administrativo e a carência da ação em razão da invalidez do boletim de 

ocorrência. No mérito discorre sobre a necessidade da realização de 

prova pericial, proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da 

lesão, impossibilidade de condenação em danos morais, 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 

27134515). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de 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. 
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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 

finalização do 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) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) 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 01/07/2019. Assim, a perícia médica judicial concluiu que JOSÉ 

CLAUDIO DE JESUS apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

joelho esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%, permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 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 

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 
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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$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020304-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIMAR APARECIDO GONCALVES VIEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. JOSIMAR APARECIDO 

GONÇALVES VIEIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 06/03/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, alegado a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse de agir pela ausência de comprovação de entrega da 

documentação exigida no requerimento administrativo e a carência da 

ação pela invalidez do boletim de ocorrência. No mérito discorre sobre a 

necessidade da realização de prova pericial, 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 28273643). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de 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 

finalização do 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. 
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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) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) 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 06/03/2019. Assim, a perícia médica judicial concluiu que 

JOSIMAR APARECIDO GONÇALVES VIEIRA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do cotovelo direito 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 

cotovelo direito, 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). 

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 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1041471-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 127 de 213



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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041471-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. MARCIO NOBRES DE AMORIM 

CAMPOS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 05/07/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a exceção de incompetência, 

apresentado impugnação ao pedido de justiça gratuita, postulado o 

chamamento do feito à ordem devido à ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora, e a ilegitimidade passiva. No mérito 

alega a ausência de cobertura devido à ausência de habilitação pelo 

condutor, assim como devido à ingestão de bebida alcoólica por esse, a 

ausência de prova de acidente causado por veículo automotor de via 

terrestre devido o boletim de ocorrência ter sido apresentado após o 

acidente, a negativa do pedido em esfera administrativa, a ausência de 

prova da invalidez permanente alegada, discorre acerca dos valores da 

indenização em caso de condenação, da distribuição do ônus da prova, 

da prova pericial, bem como quanto à correção monetária, aos juros e 

honorários advocatícios, requerendo o depoimento pessoal da autora e a 

improcedência do pedido inicial. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28437878). Houve a realização de audiência de conciliação (ID 26360084), 

tendo sido realizada avaliação médica e apresentada manifestação das 

partes quanto a esta. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que a 

habilitação do advogado no processo deverá ser procedida por este, nos 

termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 TJMT/TP, pelo que não há 

que se falar em nulidade processual caso este não cumpra o acima 

disposto. Passemos a análise das preliminares suscitadas. A parte ré 

alega exceção de incompetência, vez que o autor reside na cidade de 

Tangará da Serra – MT, sendo que o fato teria ocorrido na referida cidade, 

não havendo justificativa para que a ação tenha sido ajuizada nesta 

comarca. Ocorre que, é sabido que nas ações de cobrança do seguro 

DPVAT cabe ao autor escolher se quer ajuizar a ação no local do fato, em 

seu domicílio ou no domicílio da ré, sendo que no presente caso, consta 

que, embora a sede da ré seja no Rio de Janeiro, está possui filiais, 

agências e sucursais nesta comarca, motivo pelo qual não há que se falar 

em incompetência, pelo que afasto a preliminar levantada. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT MOVIDA CONTRA A SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A – AÇÃO PROPOSTA NO FORO DO 

RIO DE JANEIRO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELA RÉ E 

REJEITADA – AGRAVO. 1. (...) não se justifica que os autores, todos 

comprovadamente pobre (tanto que pediram e objetivaram gratuidade) se 

desloquem do Ceará para vir constituir advogado no Rio de Janeiro para 

mover ação contra uma seguradora que, embora tenha sede aqui no Rio 

de Janeiro, tem filiais, Agências, sucursais e até escritórios e 

representações em todos os Estados da Federação e em centenas de 

cidades de maior porte (...) (TJ-RJ – AI: 00233717620098190000 RIO DE 

JANEIRO CAPITAL 46 VARA CIVEL, Relator: MIGUEL ANGELO BARROS, 

Data de Julgamento: 21/07/2009, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/07/2009) negritei A parte ré ainda impugna o pedido de 

justiça gratuita apresentado pela autora, alegando que esta não 

comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado 

contratado para efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece 

prosperar, vez que dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, 

através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade 

judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o 

impugnante não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser 

mantida a benesse. A propósito: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E 

VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA 

QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR 

DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM 

QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL 

DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...]. (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas 

considerações, rejeito a preliminar de impugnação à concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita. Quanto à alegação de ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, os artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço em 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 128 de 213



GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do benefício em 

razão de não ser devidamente habilitado a dirigir veículo automotor, 

entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico 

que tal ocorrência não exime a seguradora do pagamento do seguro 

obrigatório, configurando apenas infração administrativa. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - FALTA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO - MERA INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA - CULPA NÃO AFERIDA - NEXO CAUSAL ENTRE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - JUROS DE MORA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA. - Não há que se falar em 

extirpação do direito da parte autora em receber indenização por seguro 

DPVAT por estar sem a devida habilitação no momento do acidente de 

trânsito, caso comprovado os demais requisitos à concessão de tal 

indenização, nos termos do artigo 5º da Lei 6.194/74, pois tal fato se 

configura em mera infração administrativa, aliado a ausência de aferição 

de culpa para o direito a tal indenização. - A configuração de nexo causal 

entre o acidente de trânsito sofrido pela parte autora e a invalidez 

permanente que lhe adveio gera o dever da seguradora requerida em lhe 

pagar indenização a título de seguro DPVAT, nos termos da lei de 

regência, no valor indicado no artigo 3º de tal lei. - Em se tratamento de 

pagamento de indenização por seguro DPVAT, a correção monetária, 

calculada pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça, deve incidir a 

partir da data do evento danoso, e os juros de mora, de 1% ao mês, 

devem ser contados da data da citação válida, nos termos dos artigos 405 

e 406 Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do CTN.” (TJMG-Apelação Cível 

1.0342.11.011939-9/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, Publicação em 22/02/2019) 

Além disso, a ré aduz a ausência de cobertura para o sinistro devido ter o 

autor ingerido bebida alcoólica, contudo, sabe-se que o seguro DPVAT 

possui natureza eminentemente social e para que se contaste o direito à 

indenização securitária, exige-se apenas a prova do sinistro e do dano 

decorrente, pelo que tal alegação não merece prosperar. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA. 1. Nos termos do artigo 5º da Lei 6.194/74, o pagamento da 

indenização devida em razão do seguro obrigatório DPVAT será efetuado 

mediante simples prova do acidente. 2. É irrelevante para o pagamento da 

indenização o fato de a vítima estar embriagada no momento do acidente, 

mormente quando não há prova de que a alegada embriaguem foi a causa 

do sinistro. 3. A correção monetária nas indenizações por morte ou 

invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, 

deve incidir a partir a data do evento danoso. 4. A ocorrência de 

sucumbência recíproca exige a aplicação da regra do artigo 86 do CPC/15, 

devendo ser distribuídas proporcionalmente as despesas processuais. 5. 

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em 

conta a dignidade do exercício da advocacia, devendo ser compatível com 

o trabalho desenvolvido e com a complexidade da causa.” (TJ-MG - AC: 

10000190956730001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de 

Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 20/01/2020). Negritei. Por fim, 

a ré alega a ausência de prova, argumentando que o fato não fora 

presenciado pela autoridade policial, nem mesmo por testemunhas, tendo, 

ainda, sido registrado somente após o acidente, por isso não seria 

possível atribuir credibilidade a este. 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, contrariamente ao 

alegado pela ré. 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) grifo nosso. 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, aliado as documentações 

de atendimento médico, comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 05/07/2019. A perícia médica judicial concluiu que MARCIO 

NOBRES DE AMORIM CAMPOS apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Ressalta-se que o laudo médico produzido 

em mutirão quando da audiência de conciliação é perfeitamente válido para 

ser utilizado em sentença, estando o presente feito devidamente instruído. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – 

DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT 

E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa se os elementos dos autos mostram-se 

suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação 

probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É 

inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto. (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José 

de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 

23/03/2018) (grifado) Assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem 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 
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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 pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040931-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MAGALHAES LEQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040931-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS MAGALHAES LEQUE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUIS MAGALHÃES LEQUE, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

25/06/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

26927645). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré 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 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. 
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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, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento juntado aos autos, comprovam que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 25/06/2019. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que LUIS MAGALHÃES LEQUE, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção 

monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto 

os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ( T J - S P  1 0 3 1 6 8 4 0 7 2 0 1 6 8 2 6 0 6 0 2  S P 

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$ 7.087,50 (sete mil 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026012-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES (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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026012-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. LUCIANA GOMES, 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 01/10/2017, 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 necessidade de adequação do valor da causa. 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 parte autora 

embora intimada para apresentar impugnação, deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação, conforme certidão de ID 29333485. Foi juntado o termo 

de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica 

para fins de conciliação. As partes, embora intimadas para se 

manifestarem acerca do laudo, deixaram transcorrer o prazo sem 
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manifestação, conforme certidão de ID 29333485. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado No mérito, a ré alega a 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 01/10/2017. Assim, a perícia médica judicial 

concluiu que LUCIANA GOMES apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo esquerdo de leve intensidade avaliada em 75%, 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

A ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que este foi 

juntado apenas de forma parcial, 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) 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 
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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$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042280-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE VELASCO CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042280-96.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIZABETE VELASCO CRISPIM REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria 

de menor complexidade procedo ao julgamento. ELIZABETE VELASCO 

CRISPIM, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 07/06/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a exceção de incompetência, a 

falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo, a ilegitimidade passiva, a necessidade de depoimento 

pessoal da autora, o bem como apresentou impugnação ao pedido de 

justiça gratuita. No mérito alega a ausência de cobertura devido à 

inadimplência do proprietário, a inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, 

ausência de violação de direito, discorre acerca dos valores da 

indenização em caso de condenação, ônus da parte autora, prova pericial, 

bem como quanto à correção monetária, aos juros e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido inicial. Houve a 

realização de audiência de conciliação (ID 26388115), tendo sido realizada 

avaliação médica e apresentada manifestação da parte ré quanto a esta. É 

o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que a habilitação do advogado 

no processo deverá ser procedida por este, nos termos do artigo 21 da 

Resolução nº 03/2018 TJMT/TP, pelo que não há que se falar em nulidade 

processual caso este não cumpra o acima disposto. Passemos a análise 

das preliminares suscitadas. A parte ré alega exceção de incompetência, 

vez que o autor reside na cidade de Barra do Bugres – MT, sendo que o 

fato teria ocorrido na referida cidade, não havendo justificativa para que a 

ação tenha sido ajuizada nesta comarca. Ocorre que, é sabido que nas 

ações de cobrança do seguro DPVAT cabe ao autor escolher se quer 

ajuizar a ação no local do fato, em seu domicílio ou no domicílio da ré, 

sendo que no presente caso, consta que, embora a sede da ré seja no Rio 

de Janeiro, está possui filiais, agências e sucursais nesta comarca, motivo 

pelo qual não há que se falar em incompetência, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT MOVIDA CONTRA A 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A – 

AÇÃO PROPOSTA NO FORO DO RIO DE JANEIRO – EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELA RÉ E REJEITADA – AGRAVO. 1. (...) não 

se justifica que os autores, todos comprovadamente pobre (tanto que 

pediram e objetivaram gratuidade) se desloquem do Ceará para vir 

constituir advogado no Rio de Janeiro para mover ação contra uma 

seguradora que, embora tenha sede aqui no Rio de Janeiro, tem filiais, 

Agências, sucursais e até escritórios e representações em todos os 

Estados da Federação e em centenas de cidades de maior porte (...) 

(TJ-RJ – AI: 00233717620098190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 46 VARA 

CIVEL, Relator: MIGUEL ANGELO BARROS, Data de Julgamento: 

21/07/2009, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2009) negritei 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 
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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) Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, não deve prevalecer, 

pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer 

uma das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, 

pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré ainda impugna o pedido de justiça gratuita apresentado pela 

autora, alegando que esta não comprovou sua hipossuficiência financeira, 

tendo inclusive advogado contratado para efetuar seu patrocínio. Contudo, 

esta não merece prosperar, vez que dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 

que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. Assim, incumbe à parte impugnante 

demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da 

gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do 

processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. 

Ocorre que o impugnante não promoveu qualquer prova nesse sentido, 

devendo ser mantida a benesse. A propósito: APELAÇÃO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME 

DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO 

SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA E 

NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO 

ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA 

POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há 

elemento capaz de demonstrar a necessária revogação do benefício da 

assistência judiciária concedida em favor do autor apelado, esta merece 

ser mantida. [...]. (TJMT, Ap. 144181/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 12/03/2014, Data da publicação 

no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas considerações, rejeito a preliminar 

de impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, 

a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do benefício devido ao 

prêmio não ter sido pago pelo proprietário, entretanto esta argumentação 

não prospera, pois é entendimento pacífico que a inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever 

de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: 

Súmula 257 – STJ: “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”. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. 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. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido. (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – 

INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – 

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo 

DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio 

do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a 

título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho 

desempenhado pelo patrono.(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as documentações de 

atendimento médico, comprova que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/06/2019. A perícia médica judicial concluiu que ELIZABETE 

VELASCO CRISPIM apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

punho direito de intensa intensidade avaliada em 75%; do joelho esquerdo 

de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Ressalta-se que o laudo médico produzido em mutirão 

quando da audiência de conciliação é perfeitamente válido para ser 

utilizado em sentença, estando o presente feito devidamente instruído. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – 

DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT 

E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa se os elementos dos autos mostram-se 

suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação 

probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É 

inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto. (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José 

de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 

23/03/2018) (grifado) Assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem 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, 
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classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%; 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: a) 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 a autora faz jus a 75% desse valor, ou 

seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos); b) 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 a autora 

faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Totalizando a quantia de R$ 4.218,75 

(quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. 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 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ( T J - S P  1 0 3 1 6 8 4 0 7 2 0 1 6 8 2 6 0 6 0 2  S P 

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$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do 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
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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: 1042388-28.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVERSON DA SILVA LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. EVERSON DA SILVA LIMA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 08/12/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a falta 

de interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo, 

chamamento do feito à ordem devido à ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora, e apresentado impugnação ao pedido 

de justiça gratuita. No mérito alega a ausência de prova de acidente 

causado por veículo automotor de via terrestre devido o boletim de 

ocorrência ter sido apresentado após o acidente, a ausência de cobertura 

devido à ausência de carteira de habilitação pelo condutor, a ausência de 

prova da invalidez permanente alegada, discorre acerca dos valores da 

indenização em caso de condenação, da distribuição do ônus da prova, 

da prova pericial, bem como quanto à correção monetária, aos juros e 

honorários advocatícios, requerendo o depoimento pessoal da autora e a 

improcedência do pedido inicial. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

26528920). Houve a realização de audiência de conciliação (ID 26388633), 

tendo sido realizada avaliação médica e apresentada manifestação das 

partes quanto a esta. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que a 

habilitação do advogado no processo deverá ser procedida por este, nos 

termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 TJMT/TP, pelo que não há 

que se falar em nulidade processual caso este não cumpra o acima 

disposto. Passemos a análise das preliminares suscitadas. Quanto à 

alegação de ilegitimidade passiva, 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 
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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) Quanto à alegação de ausência de comprovante de residência 

em nome da parte autora, os artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) A parte ré ainda impugna o 

pedido de justiça gratuita apresentado pela autora, alegando que esta não 

comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado 

contratado para efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece 

prosperar, vez que dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, 

através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade 

judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o 

impugnante não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser 

mantida a benesse. A propósito: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E 

VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA 

QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR 

DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM 

QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL 

DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...]. (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas 

considerações, rejeito a preliminar de impugnação à concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, a ré alega a ausência de prova, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 

nem mesmo por testemunhas, tendo, ainda, sido registrado somente após 

o acidente, por isso não seria possível atribuir credibilidade a este. 

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, contrariamente ao alegado pela ré. 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) grifo nosso. 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. Além disso, 

a ré aduz que o autor não faz jus ao recebimento do benefício em razão 

de não ser devidamente habilitado a dirigir veículo automotor, entretanto 

esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que tal 

ocorrência não exime a seguradora do pagamento do seguro obrigatório, 

configurando apenas infração administrativa. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - FALTA 

DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO - MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - 

CULPA NÃO AFERIDA - NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE DE TRÂNSITO E 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - COMPROVAÇÃO - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA 

– INCIDÊNCIA. - Não há que se falar em extirpação do direito da parte 

autora em receber indenização por seguro DPVAT por estar sem a devida 

habilitação no momento do acidente de trânsito, caso comprovado os 

demais requisitos à concessão de tal indenização, nos termos do artigo 5º 

da Lei 6.194/74, pois tal fato se configura em mera infração administrativa, 

aliado a ausência de aferição de culpa para o direito a tal indenização. - A 

configuração de nexo causal entre o acidente de trânsito sofrido pela 

parte autora e a invalidez permanente que lhe adveio gera o dever da 

seguradora requerida em lhe pagar indenização a título de seguro DPVAT, 

nos termos da lei de regência, no valor indicado no artigo 3º de tal lei. - Em 

se tratamento de pagamento de indenização por seguro DPVAT, a 

correção monetária, calculada pelos índices da Corregedoria Geral de 

Justiça, deve incidir a partir da data do evento danoso, e os juros de mora, 

de 1% ao mês, devem ser contados da data da citação válida, nos termos 

dos artigos 405 e 406 Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do CTN.” 

(TJMG-Apelação Cível 1.0342.11.011939-9/002, Relator(a): Des.(a) Valdez 

Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, 

Publicação em 22/02/2019) Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência, aliado as documentações de atendimento médico, comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 08/12/2018. A perícia 

médica judicial concluiu que EVERSON DA SILVA LIMA apresenta invalidez 
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permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Ressalta-se que o laudo médico produzido em mutirão quando da 

audiência de conciliação é perfeitamente válido para ser utilizado em 

sentença, estando o presente feito devidamente instruído. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto. (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

(grifado) Assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 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 tornozelo 

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). 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 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ( T J - S P  1 0 3 1 6 8 4 0 7 2 0 1 6 8 2 6 0 6 0 2  S P 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011528-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011528-15.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAQUIM DO NASCIMENTO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. JOAQUIM DO NASCIMENTO, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 21/03/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), 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 parte autora foi intimada a apresentar o prévio 

requerimento administrativo e organizar os demais documentos 

apresentados. Houve o indeferimento da inicial devido a não comprovação 

da recusa do pagamento ou que estivesse extrapolado o prazo de 

resposta pela seguradora quanto ao requerimento administrativo (ID 

10053958). A sentença foi anulada e houve a determinação do retorno do 

feito para prosseguimento (ID 23515744). Recebida a inicial e designada a 

audiência de conciliação, foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. A ré devidamente citada deixou 

transcorrer o prazo não tendo apresentado contestação, conforme 

certificado ID 29268130. É o relatório. Decido. A requerida, devidamente 

citada, não apresentou contestação no tempo hábil, pelo que lhe decreto a 

revelia. Salienta-se que a espécie não se enquadra em quaisquer das 

hipóteses do artigo 345 do Código de Processo Civil, que afastam os seus 

efeitos, sendo que deixado de oferecer defesa, vem à tona a presunção 

de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, consoante 

o artigo 344 do CPC. Assim, o boletim de ocorrência juntado, aliado ao 

boletim de atendimento, comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/03/2017. A perícia médica judicial concluiu que JOAQUIM 

DO NASCIMENTO apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 
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mão esquerda 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 da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). 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$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049202-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1049202-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELZA PEREIRA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ELZA PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 19/04/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a falta de interesse de agir pela 

ausência de comprovação de entrega da documentação exigida no 

requerimento administrativo. No mérito alega falta de nexo causal por 

conta da divergência de informações e datas, invalidez do boletim de 

ocorrência, discorre sobre a necessidade de produção de prova pericial, 

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 

29186215). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de 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 

finalização do 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: 
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“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 falta de nexo causal, por conta da 

divergência entre a data do atendimento médico e a data informada no 

boletim de ocorrência. Tal argumento não merece prosperar, tendo em 

vista que é possível extrair da própria documentação acostada que o 

atendimento se deu poucos dias após o fato narrado. Ademais, o 

atendimento ter acontecido alguns dias após o acidente não faz com que a 

prova deste deixe de ser válida. 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 19/04/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que ELZA PEREIRA DOS SANTOS 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito de 

intensa intensidade avaliada em 75%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 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) 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 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$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016744-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOALTO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016744-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOALTO JOSE DOS SANTOS JUNIOR REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

JOALTO JOSE DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 02/11/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de 40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

litispendência, e informa o não pagamento em âmbito administrativo. No 

mérito alega a inadimplência do proprietário, inaplicabilidade da súmula 257 

do STJ, falta de nexo causal devido à ausência do boletim de primeiro 

atendimento médico, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre o 

laudo do IML, a imprescindibilidade de produção de prova pericial, os 

valores da indenização, impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

não vinculação ao salario mínimo, pela vigência da lei 11.482/07, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 26482434). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de litispendência, verifica-se que o 

processo nº 1016745-68.2019.811.0041, que tramita perante a 3ª Vara 

Cível desta Capital, possui pedido diverso deste feito, vez que pleiteia 

somente o ressarcimento das despesas médicas e suplementares, não 

havendo assim os requisitos necessários a configuração do alegado, pelo 

que afasto a preliminar arguida. No mérito, a ré alega que o autor não faz 

jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do prêmio, 

entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico 

que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não 

exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo 

perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “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”. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. 

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. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 02/11/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOALTO JOSE DOS SANTOS 

JUNIOR, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior 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). Assim, não há que se falar em condenação com base em salário 

mínimo, vez que se trata de matéria já revogada. 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 

membro inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para 

o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

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 
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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$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020060-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANY CAROLINE SANTOS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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: 1020060-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUANY CAROLINE SANTOS ROSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUANY CAROLINE SANTOS ROSA, 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 18/03/2019, 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 falta de interesse de agir pela 

ausência de comprovação de entrega da documentação exigida no 

requerimento administrativo e a invalidez do boletim de ocorrência. No 

mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não comprovação do 

nexo causal, inadimplência do proprietário, discorre sobre a necessidade 

de produção de prova pericial, 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 29196198). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de 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 

finalização do 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) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) A ré alega a 

inexistência de prova da invalidez permanente, bem como a falta de nexo 

causal, vez que o atendimento médico não foi feito de imediato. Em relação 

ao atendimento médico ter sido realizado um dia após o fato, não faz com 

que a prova deixe de ser válida. Ademais, 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 
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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 18/03/2019. Assim, a perícia médica judicial concluiu que 

LUANY CAROLINE SANTOS ROSA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do punho direito 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 punho direito, 

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. A ré alega 

que o autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à 

inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois 

é entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – 

STJ: “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”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. 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. Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. 

Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 

70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – 

INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – 

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo 

DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio 

do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a 

título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho 

desempenhado pelo patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) 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 

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 
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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

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000112-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ANTONIO LEANDRO JUNIOR (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))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031473-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSSA VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051813-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1051813-79.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por 

Allianz Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 

04/05/2020, 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). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048081-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0017685A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Diante da devolução posterior da correspondência remetida à Lacic - Id n. 

29747875, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte autora 

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

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1010593-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (REU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013951-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOLINO CARVALHO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE 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))

 

PJE Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo legal, manifestar sobre o laudo técnico pericial juntado aos 

autos, bem como seus assistentes técnicos, se indicados

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039460-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES OAB - MG157314 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANCLEI AKIRIO BORORO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039460-07.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por AGV Brasil 

Associação de Autogestão Veicular em desfavor de Vanclei Akirio 

Bororo. Designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2020, às 15:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039460-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES OAB - MG157314 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANCLEI AKIRIO BORORO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007940-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA (AUTOR(A))

TATIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007940-29.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória c/c Danos Morais c/c Danos Materiais c/c 

Alimentos ajuizada por Tatiane de Oliveira Egidio Rosa e Thaiane de 

Oliveira Egidio Rosa em desfavor de Pantanal Transportes Ltda., com 

pedido de tutela de urgência, para que sejam fixados os alimentos 

provisórios no montante de meio salário mínio para cada autora. Consta na 

inicial que, na data de 27 de fevereiro de 2017, o genitor das autoras, o de 

cujus Erinaldo Egídio Rosa, faleceu em um acidente de trânsito provocado 

pela parte requerida. Relata que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da 

parte requerida. Aduz que o de cujus deixou família, herdeiras, bem como 

que a empresa não prestou qualquer assistência financeira para as 

autoras. Acrescenta que com a morte do genitor, foram geradas inúmeras 

despesas, como também se faz necessário à prestação de alimentos para 

as filhas, ora autoras. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Acolho a 

emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória 

de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver 

a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que 

sejam fixados os alimentos provisórios no montante de meio salário mínio 

para cada autora. Em que pese os fatos narrados e os documentos 

acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando 

detidamente os autos e os documentos anexados, em que pese restar 

demonstrado os fatos narrados pela parte autora, não restou comprovada 

a responsabilidade da requerida. Não há nos autos, nesse momento 

processual, elementos suficientes acerca da dependência econômica das 

autoras, que se trata de requisito indispensável para a concessão de 

prestação de alimentos. Vejamos o art. 948, II, do Código Civil: Art. 948. No 

caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras prestações: 

I – no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e 

o luto da família; II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto 

os devia, levando-se em conta a duração provável de vida da vítima. 

Importante ressaltar não restar comprovada a dependência econômica 

das autoras, maiores, com relação ao de cujus, bem como cumpre 

mencionar que o ajuizamento da demanda ocorreu dois anos após o 

evento danoso, o que descaracteriza a necessidade urgente de 

prestação de alimentos. Nesse sentido se encontra o entendimento 

jurisprudencial: DUPLO APELO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE TRÂNSITO. MORTE VÍTIMA. CULPA 

EVIDENCIADA DO 1º REQUERIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E CONDUTOR. CABÍVEL. DANO MORAL. 

VERBA REPARATÓRIA QUE ESCAPA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

MAJORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA. PENSÃO MORTE. FILHO MAIOR 

E SOLTEIRO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. (...) 4. A 

concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta 

exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em 

relação à vítima na época do óbito (art.948,II, do CC). Distinção da situação 

dos filhos menores, em relação aos quais a dependência é presumida 

(Súmula 491/STF). 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. (TJGO, APELACAO CIVEL 30554-79.2013.8.09.0051, Rel. 

DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4A CAMARA CIVEL, julgado em 

15/12/2016, DJe 2197 de 26/01/2017) Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 

19/05/2020, 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). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos a cópia de seu comprovante 

de endereço. 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: 1003479-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA 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 1003479-77.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Indenização ajuizada por Tokio Marine 

Seguradora S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 19/05/2020, 

às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021081-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEMMON VEIGA GUZZO OAB - SP187799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS (REU)

HORTIVIDA HORTICULTURA LTDA - ME (REU)

 

Diante do teor da ata de audiência, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000539-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000539-42.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Lucimar Braga em desfavor de Bradesco Saúde S/A. Designo 

audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 08:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

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

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). 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. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos a cópia de seu comprovante de 

endereço e as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032902-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA BELEM JUNIOR (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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029814-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029532-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN VICTOR FREITAS AFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. 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.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145035 Nr: 29650-30.2016.811.0041

 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: R. O. ALVES -ME, RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA ALVES DA SILVA, JOSÉ ROBERTO 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE BRAGA GUIMARÃES - 

OAB:19496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDREIA ALVES DA SILVA, Cpf: 

83850139115, Rg: 901266, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido JOSÉ ROBERTO BEZERRA, Cpf: 62106716168, Rg: 

5.672.562-8, Filiação: Eliza de Menezes Bezerra e José Inácio Bezerra, 

data de nascimento: 16/05/1974, brasileiro(a), natural de Santa Isabel 

Ivai-PR, solteiro(a), comerciante. 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: Trata-se de Ação Monitória ajuizada por R. O. Alves – 

ME em desfavor de Andreia Alves da Silva e José Roberto Bezerra. Alega 

que o requerente é credor dos requeridos da importância de R$9.700,00 ( 

nove mil e setecentos reais), valor representado pelo cheque em anexo. A 

requerente já esgotou todos os meios necessários inerentes à cobrança 

do débito acima descrito, sendo que os requeridos permanecem 

inadimplentes, sendo necessário intentar a presente ação para receber os 

valores inadimplidos. Requer a procedência dos pedidos

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.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, LUCAS LOPES 

SAMPAIO, digitei.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970346 Nr: 9457-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA DE MOURA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:OAB/MT 20944-O, TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - 

OAB:25116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANGELA DE MOURA BEZERRA, Cpf: 

43542557234, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 3.524,84 (Tres mil e 

quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Hospital de 

Medicina Especializada Ltda. – Hospital Santa Rosa, em desfavor de 

Angela de Moura Bezerra. Alega que a Requerente é credora da 

Requerida buscando o pagamento da importância de R$ 3.524,84 (três mil 

quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a presente 

dívida foi originada pela prestação de Serviços Médicos Hospitalares à 

Requerida, conforme comprova através do Contrato de Assistência 

Médica Hospitalar, devidamente assinado pela Requerida conforme anexo. 

Por não obter êxito nas cobrançãs administrativas, a Requerente não tem 
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outra alternativa a não ser a propositura da presente demanda. Requer a 

procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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, LUCAS LOPES 

SAMPAIO, digitei.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 961241 Nr: 5322-70.2015.811.0041

 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: EURIDES ALVES BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON OLIVEIRA CONCEIÇÃO, JOANA 

MARIA MORAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOANA MARIA MORAIS DOS SANTOS, 

Rg: 0802715-3, brasileiro(a). 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: Trata-se da Ação de Resolução de Contrato em Razão 

de Nulidade de Ato Jurídico proposta por Eurides Alves do Bonfim em face 

de Edilson Oliveira Conceição e Joana Maria Morais dos Santos. Alega que 

o requerente que no ano de 2011 firmou um contrato de compra e venda 

com os requeridos de um imóvel de sua propriedade localizado no lote 03, 

quadra 61, loteamento Jardim União, em Cuiabá, com área de 160,25m² , 

pelo preço de R$ 12.000,00 ( Doze mil reais). Como pagamento os 

requeridos entregaram ao requerente um lote localizado no lote 05, quadra 

10, bairro CPA II, em Cuiabá, deixando de fazer qualquer pagamento em 

dinheiro.Ocorre que o lote entregue pelos requeridos era de propriedade 

de terceiros, tendo sido o autor impedido de tomar a posse do mesmo, 

constatando que os documentos entregues pelos requeridos eram 

falsos.Diante do exposto requer a procedência da ação para nulo os 

contratos que foram entregues pelos requeridos e em consequência o 

contrato de compra e venda, rescindindo o contrato com a devolução do 

bem descrito na inicial ou na impossibilidade, o valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais).Pleiteia ainda pela fixação de aluguel no importe de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) pelo período em que os requeridos 

encontram-se utilizando o imóvel de sua propriedade. Requer a 

procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.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, LUCAS LOPES 

SAMPAIO, digitei.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965154 Nr: 7000-23.2015.811.0041

 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: OSWALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTEDALI TRANSPORTE URBANOS LTDA., 

JOSE RENATO DE ARAUJO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

OAB:19194 OAB MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROTEDALI TRANSPORTE URBANOS 

LTDA., CNPJ: 01862576000120, Inscrição Estadual: 51200.626.088. 

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: Trata-se de Ação de Cobrança promovida por Oswaldo 

Alves & Cia Ltda em desfavor de Rotadeli Transportes Urbanos Ltda- ME. 

Alega que o Requerente é credor da Requerida da importância de R$ 

48.720,00 ( quarenta e oito mil e setecentos e vinte reais), sendo que este 

fora devidamente atualizado, totalizando o valor de R$ 91.507,17 (noventa 

e um mil, quinhentos e sete reais e dezessete centavos). Os referidos 

títulos são provenientes da transação comercial realizada entre o 

Requerente e a Requerida, no qual não houve quanto a sua liquidação, 

uma vez que não houve a compensação do cheque, devidamente 

relacionado em anexo. Diante disso, o débito incorreu em multa de 2% e 

em juros moratórios na ordem de 1% ao mês, acrescidos das custas 

processuais e honorários advocatícios na ordem de 20%, em 

conformidade com o que dispõe a lei. Requer a procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.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, LUCAS LOPES 

SAMPAIO, digitei.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994368 Nr: 20749-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE AJUDA MUTUA DOS 

TRANSPOTADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ASSOCIAÇÃO DE AJUDA MUTUA DOS 

TRANSPOTADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, CNPJ: 

18311401000128. 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.
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 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Ressarcimento por Perdas e 

Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada por Marco Aurélio 

Ferreira da Cruz em face de AJUTRAMS – Associação de Ajuda Mútua 

dos Transportadores do Estado de Mato Grosso do Sul com pedido de 

antecipação de tutela a fim de que a requerida restitua o valor de R$ 

21.280,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta reais), correspondente aos 

valores gastos pela parte autora. Alega que a parte autora é proprietária 

de um veículo da marca VW TRA/TRATOR, modelo 18.310 Titan, ano 2005, 

tendo realizado contrato de seguro junto à parte requerida para o referido 

bem móvel.Aduz que na data de 30/11/2014, ocorreu um sinistro, momento 

em que o veículo restou danificado.Informa que os primeiros reparos 

foram devidamente ressarcidos pela parte requerida, momento em que a 

mesma efetuou o depósito da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais).Acrescenta que, em que pese a realização dos primeiros reparos, 

restou os danos na cabine, funiladira e pintura, sendo que o conserto 

restou orçado no valor de R$ 22.243,00 (vinte e dois mil duzentos e 

quarenta e três reais).Relata que encaminhou os orçamentos para a parte 

requerida para a devida autorização dos reparos restantes, contudo, a 

mesma não se manifestou, motivo pelo qual o veículo encontra-se 

paralisado há mais de 100 (cem) dias, sem que tenha sido efetuado os 

reparos devidos. Requer a procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.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, LUCAS LOPES 

SAMPAIO, digitei.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias,comprovar o pagamento 

dos valores remanescentes conforme determinação de fls. 465 e petição 

defls. 471/473.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994813 Nr: 20937-03.2015.811.0041

 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: DAYANA GONÇALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB/MT 12.208 - OAB:, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente/apelado 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo requerido/apelante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000947 Nr: 23868-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

exequente, no prazo de cinco (05) dias, para manifestar o que entender 

de direito.

Victor Hugo O. dos Reis – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001858 Nr: 24204-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON SOUSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Lucas Lopes Sampaio - Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004672 Nr: 25399-03.2015.811.0041

 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: PAULO CEZAR DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes requeridas 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito referente aos 

honorários periciais.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981538 Nr: 14806-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DINIZ DE SOUSA, JUSCINEIA 

ANDRADE DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO FINOTTI FERREIRA - 

OAB:OAB/GO 35.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739/MT

 Certidão

Certifico e dou fé 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.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999897 Nr: 23416-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:OAB/MT 

8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 372//373 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado, 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050490 Nr: 46652-47.2015.811.0041

 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: MAYARA ISABELE REZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS - SISTEMA FÁCIL, 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls. 152/196, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998503 Nr: 22800-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDF BAR E RESTAURANTE EIRELI, ALFREDO 

ALMERINDO MONTEIRO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11.094/MT, MICHELLI 

EGUES DIAS - OAB:10692/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 231 e determino a retificação 

da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado, 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1125358 Nr: 21069-26.2016.811.0041

 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): MILTON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Silva Coelho - 

OAB:13721/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 258/259 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado, 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002722 Nr: 24578-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTON THIAGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16.191 O/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 197/198 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado, 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024038-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP211648 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais 

apresentados no documento de id. 29719467, de 28.02.2020, no valor de 

R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), nos termos da decisão de id. 

25339915, de 31.10.2019. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026503-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (AUTOR(A))

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais 

apresentados no documento de id. 29719450, de 28.02.2020, no valor de 

R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), nos termos da decisão de id. 

20405178, de 27.05.2019. Cuiabá-MT, 28 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: 1015170-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO CLEVES DE FREITAS (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, 2 de março 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: 1027003-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO SILVA OLIVEIRA (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, 2 de março 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: 1023865-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREY & HIDALGO LTDA - ME (REU)

MARILZA GIMENEZ HIDALGO (REU)

FLAVIO FREY (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, 2 de março 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: 1020169-89.2017.8.11.0041

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:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (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, 2 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746874 Nr: 44100-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIA MAGAZINE COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, EDVALDO COSTA GOMES, GERALDO MAIA, 

ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação do Banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca do laudo de fls. 151/152, que dentre outras, informa "O valor do 

Débito atualizado até 28/02/2020 de R$ 184.152,76 (Cento e oitenta e 

quatro mil e cento e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) 

refere-se ao valor que deverá ser pago pelo Executado ao Exequente."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8588 Nr: 44-16.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUBANK S/A, FORD LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Cavalcanti Batista - 

OAB:8031-E, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZENIR DUCATI - 

OAB:2365-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO, 14559 OAB/MT, para, no prazo de 3 

(três) dias, proceder a devolução dos autos código 8598, numeração 

única 1940-31.1999.811.0041.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8598 Nr: 1940-31.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEASING BANK OF BOS TON S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, NÚBIA NARCISO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, SORAYA CRISTIANE BEHLING - 

OAB:7936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO, 14559 OAB/MT, para, no prazo de 3 

(três) dias, proceder a devolução dos autos código 8598, numeração 

única 1940-31.1999.811.0041

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748054 Nr: 45342-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE E CIA LTDA - EPP, PAULO DOS SANTOS 

LEITE, LIANA DE LARA LEITE, PAULO VITOR LARA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA - OAB:8464, NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049/SP

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre as certidões negativas dos Oficiais de Justiça de fls. 

327 e 329.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760729 Nr: 13105-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Zimbra cba.1direitobancario@tjmt.jus.br

Autos código 760729 - numeração única 13105-21.2012.811.0041 - 

designação de data para início da perícia

De : Cuiaba - 1 Vara Direito Bancario

 Assunto : Autos código 760729 - numeração única 

13105-21.2012.811.0041 - designação de data para início da perícia

Para : j eduardonetto 

 sex, 28 de fev de 2020 16:16

AUTOS CÓDIGO 760729

NUMERAÇÃO ÚNICA 13105-21.2012.811.0041

AUTOR: LUCAS JOSÉ DA SILVA

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

Senhor Perito:

Procedo a transcrição do despacho exarada às fls. 300 dos autos em 

testilha:

" Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

Tendo em vista o depósito dos honorários periciais de fls. 299, DESIGNO o 

dia

23 de março de 2020, às 14 horas para início dos trabalhos, devendo a 

perícia

ser concluída no prazo de 20 dias.

Ademais, com a apresentação e juntada do laudo, intimem-se as partes 

para

manifestarem no prazo sucessivo de 15 dias.

Tudo cumprido, conclusos para deliberações e liberação dos honorários 

em favor

do expert. Cumpra-se. "

Desta forma, fica Vossa Senhoria intimado para procedera retirada dos 

autos em

carga aos 23 de março de 2020, devendo a perícia ser concluída em até 

vinte dias

após a retirada do caderno processual .

Atenciosamente,

Deivison Figueiredo Pintel

Gestor Judiciário

1ª Vara Especializada

em Direito Bancário de Cuiabá/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761281 Nr: 13733-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA, DIANE APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 144.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1052627-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRANA LTDA (EMBARGANTE)

CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ANA BEATRIZ NOVIS NEVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

 

Deverá a parte autora providenciar o pagamento da complementação das 

custas e taxas no valor da causa conforme despacho de id. 26109991

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008730-47.2018.8.11.0041

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:
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WANDER DUARTE E SOUZA (REU)

MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA - ME (REU)

ELCIENE RESENDE DE MIRANDA (REU)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (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-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)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034556-63.2016.8.11.0041

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:

LUCAS PEREIRA DOS SANTOS (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: 0001163-17.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVEMAR IND E COM DE BARCOS LTDA (EXECUTADO)

SERGIO ROBERTO MOTTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039458-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RAFAEL VALENCA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000861-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

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:

VAILTON SILVA SANTOS (REU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008603-41.2020.8.11.0041

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:

ADRIANA NEGRISOLI DA SILVEIRA CINTRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008400-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021153-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILDO SALES DA SILVA (EXECUTADO)

MARINHO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008853-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE JESUS YAMAGUCHI 70640483100 (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008842-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LND TRANSPORTES EIRELI - EPP (REU)

LUCIANO GARCIA DA SILVA (REU)

PAULO SERGIO PONCIANO (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009027-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008730-47.2018.8.11.0041

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:

WANDER DUARTE E SOUZA (REU)

MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA - ME (REU)

ELCIENE RESENDE DE MIRANDA (REU)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (REU)

 

Fica a parte autora intimada para tomar conhecimento do ofício 0155-2020- 

ID 29745065 e tomar as providências junto ao cartório distribuidor de 

Campo Grande-MS, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059665-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CHARLES MOREIRA DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Deverá a Parte Autora 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007587-21.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CANDIDO NERY FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte se manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024758-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUILTON SANTANA DA PENHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024758-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXECUTADO: JUILTON 

SANTANA DA PENHA Vistos, etc. Em face da certidão, arquive-se o feito. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037789-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-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: 1037789-46.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: SILVIO ROBERTO DOS SANTOS Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para comprovar a 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, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052415-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1052415-70.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JUNIOR FARIAS 

DE ALMEIDA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para comprovar a 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, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023292-61.2018.8.11.0041

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:

ROBSON CARLOS LUCHI (EXECUTADO)
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Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061891-35.2019.8.11.0041

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:

ALESSANDRO ARAUJO 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: 1061891-35.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ALESSANDRO ARAUJO PEREIRA 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, 2 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0005590-57.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO PEIXOTO (EXECUTADO)

NADIR DOS SANTOS NADAF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON COSTA FARIAS OAB - MT2931-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: 0005590-57.1997.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LUIZ FERNANDO PEIXOTO, NADIR DOS SANTOS NADAF 

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, 2 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018921-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI FUNDOS GARANTIDORES - SFG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018921-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI FUNDOS GARANTIDORES - SFG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028605-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-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: 1028605-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANGELA RITA 

CHRISTOFOLO DE MELLO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento voluntário nos 

termos do artigo 523 do CPC e cumprimento da obrigação. Em caso 

positivo diga o autor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora 

on line, devendo ser atualizado o débito da inicial, com as verbas acima, 

acrescentando honorários fixados, custas e despesas processuais. 

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, 

certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de 

excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha 

devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso 

negativo será liminarmente rejeitada. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059464-65.2019.8.11.0041

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:

TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA (REU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030547-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA (EXECUTADO)

ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030547-70.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: ROYAL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA - EPP, ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA Vistos, etc. A conta 

a ser efetivado o depósito dos honorários periciais é da Conta Única, que 

após de efetivado será vinculado e disponibilizado ao Perito. Cumpra-se 

como já determinado nos autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. 
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Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058133-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARREIRA TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1058133-48.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: RAFAEL BARREIRA TAQUES Vistos, etc. 

Repita-se despacho anterior: “Vistos, etc. Mantenho a determinação dos 

autos e somente após cumprido o mandado analisarei pedido de suposto 

acordo. Cumpra-se”. Deverá à parte autora cumprir determinação dos 

autos, qual seja proceder à intimação da apreensão e citação da parte 

requerida. Nada sendo requerido, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026877-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026877-87.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 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, 7 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011702-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011702-53.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE 

MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS 

EXECUTADO: JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, 

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA Vistos, etc. Adite-se o mandado no 

endereço declinado pelo autor e após, aguarde-se dez dias, para seu 

cumprimento. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1054553-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI FERREIRA MAGALHAES (EMBARGANTE)

INDYARA BUSS DO PRADO MAGALHAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO GOMES OAB - MT17423/A-A (ADVOGADO(A))

MARCIA ELOISA RAMALHO GOMES OAB - MT10206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (EMBARGADO)

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Ronielton Ferreira da Silva (Arrematante) (EMBARGADO)

Espólio de Domingas Assunta de Jorgi (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MAERCIO DE JORGI OAB - 081.033.721-53 (REPRESENTANTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013712-07.2018.8.11.0041

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:

LUCIO MARCOS RIBEIRO TAQUES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação do executado, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026796-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003958-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003958-70.2020.8.11.0041. REQUERENTE: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 
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CREDITAS TEMPUS REQUERIDO: ADILSON JOSE SOARES Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a cessão de crédito 

anunciado nos autos pelo postulante de id. 28911765. Não havendo 

manifestação do autor, mantenho os termos da inicial. Mantenho ainda, a 

determinação dos autos, devendo o autor cumprir no prazo legal. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003911-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMEYRE BENEDITA PACHECO CORREA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003911-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): JOCEMEYRE 

BENEDITA PACHECO CORREA MORAES REU: BANCO BMG S.A Vistos, 

etc. Mantenho decisão dos autos, devendo ser ali cumprido como 

determinado, no prazo legal, pois diante da comprovação de renda, não há 

como considerá-la pobre diante da Lei. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0028454-25.2016.8.11.0041

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:

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

JUNCAO INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0028454-25.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JUNCAO INCORPORADORA LTDA, DANIEL ERNESTO 

MORENO GARCIA, CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO 

GARCIA, TEODORO VILLAFANE MORENO Vistos, etc. Oficie-se como 

postulado e após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0028454-25.2016.8.11.0041

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:

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

JUNCAO INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0028454-25.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JUNCAO INCORPORADORA LTDA, DANIEL ERNESTO 

MORENO GARCIA, CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO 

GARCIA, TEODORO VILLAFANE MORENO Vistos, etc. Oficie-se como 

postulado e após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017617-88.2016.8.11.0041

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:

EDEM JAMES DE CAMPOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017617-88.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME, EDEM JAMES DE 

CAMPOS OLIVEIRA, TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008504-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALI OMAR LAKIS (EXECUTADO)

OTIMA VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008504-08.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: OTIMA VEICULOS LTDA - ME, 

ALI OMAR LAKIS Vistos etc. O pedido pleiteado ao id. 29627491, referente 

ao bloqueio de CNH, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento 

de cartões de crédito, resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte 

executada. Ademais, sequer garante o pagamento do débito da presente 

ação. Em nada ajudará na satisfação da obrigação. Portanto, deverá a 

parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, indicando bens 

passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIAS CALDEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024472-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME, ELIAS CALDEIRA 

NETO Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011255-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON CORREA DE SOUZA (EXECUTADO)

J. CORREA DE SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004952-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPACO MODULADO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0004952-57.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: ESPACO MODULADO LTDA - EPP, LUZIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060680-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA REGINA DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059632-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1059632-67.2019.8.11.0041. REPRESENTANTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: SISAN ENGENHARIA LTDA Vistos, etc. Oficie-se 

como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018460-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, em face da 

tempestividade. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que 

não são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos 

seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, 

em todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os 

mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. 

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  0 4 . 1 0 . 1 7  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008471-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008471-52.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: EVELYN FERRARI 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Atualize-se o cartório o 

valor da condenação pelos índices ditados pela E. CGJ, até a data do 

depósito efetivado pelo Requerido, apurando a existência de saldo 

remanescente. Após, digam as partes e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 

14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025187-91.2017.8.11.0041

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:

CAROLEN SPAGNOL (EXECUTADO)

JAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

ADAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

TEREZINHA TOSCAN SPANHOL (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0015859-67.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS MARCOS OAB - MT10932-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVALDO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

RIVALDO DA SILVA SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0015859-67.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: RIVALDO DA SILVA SANTOS, RIVALDO DA SILVA 

SANTOS - ME Vistos, etc. Expeça-se Mandado de Penhora/avaliação, do 
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bem indicado pelo credor (id. 29675578), se de propriedade da parte 

executada conforme matricula acostada. Após, intime-se a parte 

executada da penhora/avaliação e nomeação de depositário fiel. Em 

seguida. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008845-97.2020.8.11.0041

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:

DANILO JORGE DA CRUZ COELHO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026393-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL BORGES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 1026393-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ISABEL BORGES 

FERNANDES REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Intimem-se as partes 

da chegada dos autos, neste juízo. Nada sendo requerido, arquive-se. 

CUIABÁ, 1 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026393-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL BORGES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 1026393-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ISABEL BORGES 

FERNANDES REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Intimem-se as partes 

da chegada dos autos, neste juízo. Nada sendo requerido, arquive-se. 

CUIABÁ, 1 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008830-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020862-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME (REU)

JUSCELINA FRANCA NETA (REU)

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR (REU)

KLEBIO LOURENCO DE LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

JESSYCA NAGANO BEZERRA OAB - MT17185/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: 1020862-10.2016.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME, JUSCELINA 

FRANCA NETA, THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR, KLEBIO 

LOURENCO DE LIMA Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos 

autos neste Juízo, nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035861-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE EMIDIA SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento da certidão de id. 29667856 e 

apresentar a guia de recolhimento e comprovante de pagamento da 

diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias úteis. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061648-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO DURVAL PEREIRA REZENDE (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019758-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE BALESTRIM DE MOURA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

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, 15.10.19

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1039111-38.2018.8.11.0041

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:

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO (EXECUTADO)

SHEBLY L M GHO - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0025930-94.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J E X DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (LITISCONSORTE)

JOAO EUDES XAVIER DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-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: 0025930-94.2012.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CRÉDITO SICREDI SUDOESTE LITISCONSORTE: J E X DOS SANTOS & CIA 

LTDA - ME, JOAO EUDES XAVIER DOS SANTOS Vistos, etc. Deverá o 

patrono da parte requerente regularizar sua representação processual, no 

prazo legal. Efetivado o ato acima, atualize-se o débito e intime-se o autor 

para dar prosseguimento ao feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0022960-92.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BARSALINI OAB - SP20591-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GISSELLE FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

NIVALDO ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

CUSTODIA ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

DOLANNES HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0022960-92.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: GAPLAN 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. EXECUTADO: SHALON 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, GISSELLE FERNANDES DA SILVA, 

NIVALDO ROBERTO DA SILVA, CUSTODIA ROBERTO DA SILVA, 

DOLANNES HENRIQUE DA SILVA, NISDARLY FABIANA DA SILVA 

METELLO DE SIQUEIRA Vistos, etc. Certifique-se como determinado nos 

autos. A pesquisa de bem no Bacenjud já foi efetivado, sem sucesso e 

alteração do quadro. Assim, intime-se o autor para indicar bens passíveis 

de penhora e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO MALHEIROS JUNIOR (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida e 

intimação da apreensão, bem como proceder a complementação de 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0030999-15.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES OAB - MT10220-O 

(ADVOGADO(A))

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ROBERTO NUNES LOPES (EXECUTADO)

 

Deverá o autor indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039014-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

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:

VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA (REU)

JOSE ILSO DA SILVA (REU)

OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (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: 1013717-29.2018.8.11.0041

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:

JOSE SEVERINO BARBOSA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026877-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026877-87.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 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, 7 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039598-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039598-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO 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, 27 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041789-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA (REU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.02.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019758-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE BALESTRIM DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019758-75.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ROSELAINE BALESTRIM DE MOURA Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a 

exata localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029003-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029003-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: JACKSON CARLOS DA SILVA Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, 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, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005114-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINO JOSE DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017003-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (REU)

L. P. DOS SANTOS & FILIPIN LTDA ME (REU)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (REU)

 

DEVERÁ O PRÓPRIO AUTOR PROCEDER COM O PROTOCOLO DO OFÍCIO 

EXPEDIDO E COMPROVAR NOS AUTOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0055273-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

SANDRA REGINA VASCONCELOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora efetuar o recolhimento da 

guia referente à distribuição da Carta Precatória a ser desentranhada, 

para remessa eletrônica, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008399-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS REGINA SCHMIDT (REU)

PRM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (REU)
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EDSON LUIZ DALL AGNOL (REU)

FABIANA CRISTINA RETCHESKI DALL AGNOL (REU)

RODRIGO DALL AGNOL (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025187-91.2017.8.11.0041

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:

CAROLEN SPAGNOL (EXECUTADO)

JAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

ADAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

TEREZINHA TOSCAN SPANHOL (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para condução do oficial de 

justiça para o cumprimento do mandado de intimação em nome dos 

executados CAROLEN SPAGNOL e JAIR SPAGNOL, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022036-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (EXECUTADO)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (EXECUTADO)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015421-77.2018.8.11.0041

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:

DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI (REU)

DOMENICO ZAMPIERI (REU)

 

Deverá a parte autora manifestar da certidão de id: 29756024 acostada 

aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009169-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANDERSON ALEX MARQUES DE ALENCAR (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037789-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037789-46.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: SILVIO ROBERTO DOS SANTOS Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para comprovar a 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, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0043357-36.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA VIEIRA (EXECUTADO)

LUCIANO GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada da certidão de ID. 

28479773 acostada aos autos, e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059407-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUMARA RODRIGUES DE ASSIS ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052415-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1052415-70.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JUNIOR FARIAS 

DE ALMEIDA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para comprovar a 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, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0015859-67.2011.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS MARCOS OAB - MT10932-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVALDO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

RIVALDO DA SILVA SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011702-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora 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 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059632-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022558-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA BUENO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022558-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS 

S/A REQUERIDO: JESSICA BUENO DA SILVA Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora por carta registrada e seu advogado, para indicação da correta 

localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004378-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (REU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014224-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO EUDOXIO BADOTTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MAFFESSONI OAB - MT33157-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO WYPYCH JUNIOR OAB - PR09134-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VETTORELLO OAB - PR26206-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048325-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DLEYTON COSTA MATOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006866-08.2017.8.11.0041

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:

DANILO VICTOR ALVES LESSI (EXECUTADO)

LESSI ESCOLTAS E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIANA FURLAN LESSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT7397-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: 

1006866-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: LESSI ESCOLTAS E SERVICOS EIRELI - ME, DANILO VICTOR 

ALVES LESSI, MARIANA FURLAN LESSI Vistos, etc. Defiro a suspensão 

do feito até cumprimento do acordo. Após, diga-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038952-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BRANDAO DOS SANTOS REIS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(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: 

1038952-95.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ROBERTO BRANDAO DOS 

SANTOS REIS EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é processado no 

efeito suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. 

Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051448-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM OAB - GO21012 

(ADVOGADO(A))

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTPALM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME 

(REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1051448-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DA AMAZONIA SA REU: 

WESTPALM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME 

Vistos, etc. Defiro a dilação por 5 (cinco) dias, sem prorrogação. 

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018113-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELITA ALT PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018113-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MELITA ALT PEREIRA REU: 

BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração 

(id. 29675072), se no prazo, certifique-se. Analisando os autos, denota-se 

não merecer acolhimento. Primeiro, a sentença foi clara no tocante que a 

restituição deve ser de forma simples e atualizada, o que foi considerada 

na perícia técnica homologada. De outra banda, diante ao depósito 

efetivado pelo requerido, torna dispensável aplicação pelo 

descumprimento do julgado. Assim, intime-se a autora para manifestar 

sobre depósito e se tem por satisfeita com a obrigação. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009169-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANDERSON ALEX MARQUES DE ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 9 1 6 9 - 8 7 . 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: LUANDERSON 

ALEX MARQUES DE ALENCAR 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, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009277-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE PEREIRA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

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: 

1009277-19.2020.8.11.0041. AUTOR: JUCINEIDE PEREIRA VIEIRA DE 

SOUZA REU: BANCO PAN Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a 

parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como 

considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026947-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(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: 

1026947-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos 

autos, nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026947-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(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: 

1026947-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos 

autos, nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009401-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009401-02.2020.8.11.0041. AUTOR: GIOVANA MARIA DO NASCIMENTO 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de 

renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, 

não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da 

relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. 

A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036107-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ALMEIDA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036107-56.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: MATHEUS ALMEIDA MEDEIROS 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da presente Execução 

Forçada, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo desistente. Proceda-se 

levantamento da penhora, se existente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006883-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RIBEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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, 02.03.2020.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057889-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLA COMERCIO DE FERRAGENS E ALUMINIOS PARA VIDRO TEMPERADO 

EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057889-22.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: KLA COMERCIO DE FERRAGENS E ALUMINIOS 

PARA VIDRO TEMPERADO EIRELI - ME Vistos, etc. Banco Bradesco S/A, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Busca e Apreensão contra KLA Comercio de Ferragens e Alumínio para 

Vidro Temperado Eireli – ME, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente da Cédula de Crédito 

Bancário Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC PJ 

nº 621 /4537251, firmado entre as partes e anunciado no id. 26940592. 

Alegou que a parte requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, 

deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 19.08.2019, 
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requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, 

com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. 

26940592 - Pág. 1/id. 26940607 - Pág. 14. A liminar foi concedida no id. 

26990908 e cumprida o id. 28580652. O requerido veio aos autos (id. 

28825041), onde informou que procedeu com a purgação da mora. Juntou 

documentos no id. 28825041 - Pág. 2/ id. 28825041 - Pág. 14. Conforme 

certificado no id. 28868575 - Pág. 1 o requerido efetuou a purgação da 

mora referente às parcelas vencidas e vincendas, bem como as custas e 

despesas processuais totalizando a importância de R$ 37.900,00 (trinta e 

sete mil e novecentos reais), razão pela qual foi determinado no id. 

28878003 - Pág. 1 a revogação da liminar e a respectiva restituição do 

veículo à parte requerida, o que foi cumprido no id. 29196049 - Pág. 1/ 

Num. 29196077 - Pág. 3. A parte requerente foi intimada para manifestar 

nos autos (id. 29256933 - Pág. 1) e limitou-se, respectivamente no id. 

29476030 onde requereu pela juntada do termo de restituição (id. 

29476031) e no id. 29543488 requereu pela juntada do comprovante de 

complementação de diligencia. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão contra KLA Comercio de Ferragens e Alumínio para Vidro 

Temperado Eireli – ME, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente da Cédula de Crédito 

Bancário Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC PJ 

nº 621 /4537251, firmado entre as partes (id. 26940592). Alegou que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, deixando de 

pagar as prestações vencidas a partir de 19.08.2019. A liminar foi 

concedida no id. 26990908 e cumprida o id. 28580652. O requerido, por 

sua vez veio aos autos (id. 28825041) e purgou a mora, o que fora 

certificado no id. 28868575. Nos termos da decisão de id. 28878003 foi 

determinada a revogação da liminar e a respectiva restituição do veículo à 

parte requerida, o que foi cumprido no id. 29196049 - Pág. 1/ Num. 

29196077 - Pág. 3. Considerando que a matéria tratada nos presentes é 

de direito e de cunho documental e estes, encontram-se nos autos, 

dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do 

feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I 

do Novo Código de Processo Civil. As partes firmaram o contrato de 

financiamento através da Cédula de Crédito Bancário Financiamento para 

Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC PJ nº 621 /4537251, ofertando ao 

requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. 

Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe 

nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são 

claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. Denota-se 

que a comprovação da mora na inicial se deu através do documento de id. 

26940597. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 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 em 

purgação da mora entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial, nos termos do art.3º, § 2º, da citada 

lei. Podemos perceber que o requerido realizou o depósito do valor 

pretendido, bem como das custas e honorários, na integralidade da dívida. 

A purgação da mora foi realizada em sua integralidade em conformidade 

com recentíssima decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Repetitivo Resp 1.418.593 – MS. Ali sedimentou a matéria, tornando-a 

inquestionável: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTAIVO DE CONTROVÉRSIA. RT. 543-C DO CP. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDAE DA 

DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXCUÇÃO DA LIMNAR. 1. Par fins 

do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n.10.931/204, compete ao devedor, no prazo de 5(cinco) 

dias após a execução da liminar nação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida -entendida esta com os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial -,sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciára". 2. Recurso 

especial provido.” Assim, com o depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, 

com quitação do contrato firmado. Pela purgação de mora não resta 

dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo 

assim, a obrigação exigida pelo autor. Diante do exposto, Julgo Por 

Resolução de Mérito a ação e Declaro satisfeita a obrigação pretendida na 

inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC. Revogo 

em definitivo a liminar concedida, mantendo o Requerido na posse do bem, 

declarando quitado o contrato anunciado na inicial. Expeça-se alvará do 

valor depositado em favor do credor. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, nada sendo requerido, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060117-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN KARLA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1060117-67.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: VIVIAN KARLA SILVA SANTOS Vistos, etc. A 

parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a 

presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, ficando intimada a parte requerida para proceder pagamento 

voluntário, em quinze dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa 

de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060117-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN KARLA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1060117-67.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: VIVIAN KARLA SILVA SANTOS Vistos, etc. A 

parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a 

presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, ficando intimada a parte requerida para proceder pagamento 

voluntário, em quinze dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa 

de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0002023-76.2001.8.11.0041

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:

RAIMUNDO NONATO CALDAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0002023-76.2001.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: RAIMUNDO NONATO CALDAS DA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança em fase de Cumprimento de 

Sentença no qual foi provida em face a revelia do requerido.com 

condenação nas custas e honorários advocatícios em 10% d valor da 

causa de acordo com a sentença prolatada no id. 29687120 - Pág. 1 e 

trânsito em julgado de 25/09/2003 como certidão e id. 29687120 - Pág. 2. A 

prescrição é matéria de ordem pública descritos no art. 337 do NCPC, 

podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador. De acordo com o 

entendimento do o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 

1.419.386/PR, fixou o entendimento que o prazo de prescrição da 

pretensão do cumprimento de sentença é a mesma da pretensão da ação 

de conhecimento e tem como termo inicial o trânsito em julgado da 

sentença. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 

REPARAÇÃO CIVIL. SÚMULA 150/STF. DIREITO INTERTEMPORAL. ACTIO 

NATA. CC/16. PRAZO VINTENÁRIO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA. 1. A pretensão do cumprimento de sentença é 

a mesma pretensão da ação de conhecimento. Não há uma nova 

pretensão executiva que surge na data do trânsito em julgado da sentença 

condenatória. Precedente da 4ª turma.2. O momento em que nasce a 

pretensão de reparação civil (teoria da actio nata) é o critério para definir 

a legislação do prazo prescricional aplicável à hipótese. Incidência da 

Súmula 150/STF. 3. O prazo da prescrição da execução flui a partir do 

trânsito em julgado da sentença condenatória.4. Na hipótese, a pretensão 

de reparação civil surgiu antes da entrada em vigor do CC/02, incidindo o 

regime jurídico do CC/16 para contagem do prazo prescricional do 

cumprimento de sentença. 6. Recurso especial não provido.(REsp 

1419386/PR, relatora ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 18/10/16, DJe 24/10/16) No caso concreto, o trânsito em 

julgado se deu em 25/09/2003 como certidão e id. 29687120 - Pág. 2. 

Podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo autor foram 

despachados e atendidos por este Juízo, sem, contudo, aquele lograr 

êxito na satisfação da obrigação. Transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos 

sem que a execução tenha sido efetiva em virtude da não localização de 

bens do devedor, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a 

cobrança de acordo. Salienta-se que passados mais de 16 (dezesseis) 

anos do transito em julgado da sentença, o credor não obteve a 

satisfação da execução da decisão. Ademais, conforme entendimento 

consolidado do STF na Súmula 150 determina ““Prescreve a execução no 

mesmo prazo de prescrição da ação.” Apesar de em regra não fluir o 

prazo de prescrição com fundamento no antigo art. 791 do CPC/73 artigo 

921 do NCPC, decorrido o prazo de um ano, começa a decorrer o prazo 

prescricional conforme dispositivo acima ditado. O autor tem a obrigação 

de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o 

andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o 

ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 5 (cinco) anos 

desde a sua suspensão. Assim, não há que falar em surpresa do autor no 

decreto da prescrição, pois os prazos são previsto em Lei e são 

taxativos, como os casos de suspensão ou interrupção dos referidos – 

CPC. É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se 

manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se 

imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do 

processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de 

Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os 

artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto 

o processo, diante da prescrição intercorrente. Condeno o exequente nas 

custas e despesas processuais, isentando nos honorários advocatícios 

por não haver habilitação da parte executada, sendo rés na ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014422-30.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES OAB - MT10220-O 

(ADVOGADO(A))

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EXTRA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

VERA LUCIA DE OLIVEIRA RIGOLON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0014422-30.2007.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E 

MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI 

EMPREENDEDORES MT EXECUTADO: MERCANTIL DE PRODUTOS 
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ALIMENTICIOS EXTRA LTDA - ME, VERA LUCIA DE OLIVEIRA RIGOLON 

Vistos, etc. Trata-se de ação executiva no qual o exequente Cooperativa 

de Economia e Credito Mútuo Dos Comerciantes de Medicamentos, 

Perfumaria e Cosmético E Dos Profissionais De Engenharia, Arquitetura, 

Agronomia E Geologia Da Grande Cuiabá - Sicredi Empreendedores Mt, 

devidamente qualificado nos autos contra Mercantil De Produtos 

Alimentiecios Extra Ltda – EPP E Vera Lucia Oliveira Rigolon e pretendeu o 

recebimento do valor de R$ 52.331,54 (cinquenta e dois mil trezentos e 

trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) oriundo do Instrumento 

Particular de Confissão, Novação e Composição de Dívida de id. 29683621 

- Pág. 5/29683622 - Pág. 3. A prescrição é matéria de ordem pública 

descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo 

julgador. Podemos perceber que o Título Executivo a última parcela do 

acordado venceu em 22/03/2004 e a presente demanda foi ajuizada em 

23/07/2007, com despacho inicial proferido em 01/08/2007 – id. 29683624 

- Pág. 6. A executada Vera Lucia Oliveira Rigolon foi devidamente citada 

por certidão do oficial de justiça de ID. 29683626 - Pág. 3, juntada aos 

autos em 29/08/2007 e Mercantil De Produtos Alimentícios Extra Ltda – EPP 

compareceu espontaneamente aos autos (id. 29683627 - Pág. 4), 

interrompendo, desta maneira, a prescrição do título. Podemos perceber 

que todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e 

atendidos por este Juízo, sem, contudo, aquele lograr êxito na satisfação 

da obrigação, ocorrendo, assim, a prescrição intercorrente. Cumpre 

esclarecer que de acordo com o art. 206, §5º, I do Código Civil as dívidas 

fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Tal 

entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (EDcl no 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 912.454 - SE nº 2016/0113320-7). 

Ou seja, apesar da suspensão da prescrição com a citação do requerido 

no ano de 2003, decorreu mais de 5 (cinco) anos sem que a execução 

tenha sido efetiva em virtude da não localização de bens do devedor, 

fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança de 

acordo. Salienta-se que passados mais de 13 (treze) anos da citação do 

devedor, o credor não obteve a satisfação da dívida. A prescrição 

intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o Autor 

queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo 

suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição 

intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, 

quanto à prática de atos que lhe incumbem, aferida, por exemplo, nos 

casos dos autos em que conscientemente não localização de bens. E 

ainda, que a execução prescreve no mesmo prazo da ação conforme 

entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a 

execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. A prescrição 

intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o executado 

citado, e após 3 (três) anos não houve a efetiva constrição de bens para 

garantir a execução em si. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais: 

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA 

DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA 

DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de 

maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de 

forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento 

da lide. 2. “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da 

ação” (Súmula 150/STF). 3. “Suspende-se a execução: […] quando o 

devedor não possuir bens penhoráveis” (art. 791, inciso III, do CPC). 4. 

Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte 

por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. 

Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem 

que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização 

de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do 

exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da 

causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. 

Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento 

em sintonia com o novo Código de Processo Civil. Documento: 1449904 – 

Inteiro Teor do Acórdão – Site certificado – DJe: 13/10/2015 Página 1 de 

19 Superior Tribunal de Justiça 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 

11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de 

excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ – REsp nº 1.522.092/Sanseverino).“ O 

prazo prescricional é taxativo impondo de ofício seu reconhecimento, não 

estando a mercê de vontade das partes. Como é cediço, o Instituto da 

prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às 

relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo 

associado à inércia do credor. O autor tem a obrigação de dar 

continuidade à marcha processual, há de se declarar a prescrição 

intercorrente no curso da execução frustrada com mais de uma década 

da citação do credor, sem o exercício de sua pretensão. Assim, não há 

que falar em surpresa do autor no decreto da prescrição, pois os prazos 

são previsto em Lei e são taxativos, como os casos de suspensão ou 

interrupção dos referidos – CPC. É possível a declaração de a prescrição 

intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena 

do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito 

fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII 

do CF/88. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, 

julgo com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com 

fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo 

Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição 

intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, 

como nos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00(hum mil reais). 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006622-34.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE CAMPOS SILVA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0006622-34.1996.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: NILZA DE CAMPOS SILVA MOREIRA Vistos, etc. 

Trata-se de ação executiva no qual o exequente Banco Brasil S/A, 

devidamente qualificado nos autos contra Nilza de Campos Silva 

pretendeu o recebimento do valor de R$ 8.454,65 (oito mil quatrocentos e 

cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) oriundo do 

Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 95/00054-2 – id. 21834058 - Pág. 

2 Podemos perceber que o Título Executivo tinha vencimento final em 

20/07/97 e a presente demanda foi ajuizada em 08/08/1996, com 

despacho inicial proferido em 07/08/1996 – 21834059 - Pág. 5. Podemos 

verificar que o processo ficou arquivado de 12/03/1997 até 19/10/2018 e 

o executado não foi citado da demanda. Foi prolatada sentença extintiva 

id. 21834066 - Pág. 1 Inconformado, o exequente apresentou recurso de 

apelação id. 21834066 - Pág. 9/ 21834062 - Pág. 3, no qual foi provido sob 

o argumento que o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de 

manifestação das partes de acordo com o V. Acórdão de id. 24705361 - 

Pág. 7/ 24705361 - Pág. 23. Com o retorno do feito, o exequente realizou a 

citação o executado por edital (id. 25594904 - Pág. 2), sendo certificado o 

decurso de prazo de citação editalícia, sem resposta do réu conforme 

certidão de id. 27635291 - Pág. 1. Nos termos da decisão de id. 27643097 

- Pág. 1, foi decretada a revelia do requerido, sendo nomeado Curador 

Especial. O executado (id. 28212086 - Pág. 2) apresentou contestação. 

Aduziu sobre a Curadoria Especial e a possibilidade contestação por 

negativa geral e negou expressamente os fatos articulados pelo autor na 

inicial e requereu a declaração da prescrição intercorrente nos termos do 

art. 206, §5º, I do CPC. O executado intimado a se manifestar (id. 

28243393 - Pág. 1), permaneceu inerte de acordo com a certidão de id. 

26640595. A prescrição é matéria de ordem pública descrita no art. 337 do 

NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador, independente de 

requerimento das partes. Até porque, o praz prescricional é taxativo, 

inclusive quando da suspensão e interrupção, não estando a mercê das 

partes. Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretado com o art. 

240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional 

à data de propositura da execução desde que seja promovida (a citação) 

dentro dos prazos previstos no artigo processual. Denota-se que o 

executado foi citado apenas em outubro de 2019, ou seja, após 2 (duas) 

décadas do ajuizamento da ação. Salienta-se que não poderá ser aplicada 

a súmula nº 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do 
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judiciário. A prescrição resta configurada quando, iniciado o processo, o 

Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo 

suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição 

intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, 

quanto à prática de atos que lhe incumbem, aferida, por exemplo, nos 

casos dos autos em que conscientemente deixa de promover a citação do 

executado. E ainda, podemos perceber que em Dezembro de 1996 (id. 

21834064 - Pág. 1) o exequente postulou a suspensão do feito nos termos 

do antigo art. 791, III do CPC/73, hoje regulamentado pelo art. 921 do 

NPC/15, no qual foi remetido ao arquivo de 12/03/1997 até 19/10/2018. A 

presente ação de execução adveio do Contrato de Contrato de Abertura 

de Crédito Fixo nº 95/00054-2 – id. 21834058 - Pág. 2, sendo capaz de 

aparelhar a presente ação, conforme exposto no artigo 206, § 5, I do 

Código de Processo Civil. A suspensão do feito quando não localizado 

bens, deve ser considerado o prazo máximo de um ano, conforme 

disciplina o artigo 921 § 2º do CPC, onde a partir de então começa correr o 

prazo de prescrição intercorrente. Veja que na ocasião sequer havia 

citação da parte executada, portanto, o prazo começou a correr a partir 

da citação válida. A citação válida após o decurso do prazo prescricional 

não tem efeito de interruptivo ou suspensivo. Na verdade, o feito 

permaneceu arquivado e paralisado 12/03/1997 até 19/10/2018, por mais 

de vinte anos. Transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos sem movimentação 

processual por inércia da parte exequente em adotar providencias 

necessárias para o andamento processual. Conforme entendimento 

consolidado do STF na Súmula 150 determina “Prescreve a execução no 

mesmo prazo de prescrição da ação.” O exequente permaneceu inerte até 

a presente data, ultrapassando o prazo prescricional, impondo incidência 

do artigo 921 2º e 4º do NCPC. A prescrição intercorrente resta 

configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, como 

no caso em tela, deixando ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu 

prosseguimento. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais: 

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA 

DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA 

DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de 

maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de 

forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento 

da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da 

ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o 

devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. 

Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte 

por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. 

Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem 

que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização 

de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do 

exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da 

causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. 

Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento 

em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da 

jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no 

que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários 

advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) Apesar de em regra não fluir o prazo de 

prescrição com fundamento no antigo art. 791 do CPC/73 artigo 921 do 

NCPC, decorrido o prazo de um ano, começa a decorrer o prazo 

prescricional conforme dispositivo acima ditado, COMO CONSIGNADO EM 

LEI, dispensando intimação do credor, quando já efetivado o decurso do 

prazo prescricional, cabendo de ofício ser declarada. Além do mais, o 

exequente intimado a dar prosseguimento ao feito e se manifestar sobre a 

defesa do executado, permaneceu, mais uma vez, inerte de acordo com a 

certidão de decurso de prazo de id. 29640595. O autor tem a obrigação de 

dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover a 

citação e o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do 

título após o ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 5 

(cinco) anos desde a sua suspensão. É possível a prescrição 

intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena 

do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito 

fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII 

do CF/88. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, 

julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com 

fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo 

Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição 

intercorrente. Condeno o exequente nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00(hum mil reais). Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032857-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: CLAUDINEI 

APARECIDO DE FIGUEIREDO Vistos, etc. Canopus Administradora de 

Consórcios S/A, devidamente qualificado nos autos ingressou com a 

presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, contra 

Claudinei Aparecido de Figueiredo, objetivou a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente de contrato de 

alienação fiduciária em garantia (Grupo: 4005 / Cota: 590 – Contrato n. 

264246) – id. 15671219-Pág.1 firmado entre as partes. Alegou que o réu 

deixou de pagar as prestações vencidas a partir de Nº34/90 (vencida 

18/10/2018) até a Nº45/90 (vencida 14/09/2018), requereu a concessão 

de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. 

Instruiu seu pedido com documentos de id 15670934 - Pág. 1/ id. Num. 

15671238 - Pág. 3. A liminar foi concedida no id. 15697758 - Pág. 1 e 

cumprida no id. 17572600 - Pág. 1/id. 17572601 - Pág. 1, contudo, sem a 

citação da parte requerida (id. 17572602—ág.1). Houve tentativa de 

citação/intimação da parte requerida, respetivamente, no id. 18458208 - 

Pág. 1; id. 19733311 - Pág. 1; id. 21048297 - Pág. 1, porém sem êxito, 

razão pela qual a mesma foi intimada e citada por edital (id. 22412865 - 

Pág. 1), conforme determinado nos autos (id. 21349891 - Pág. 1), 

deixando transcorrer o prazo para resposta, razão pela qual foi decretada 

a sua revelia e nomeada Curadoria Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública para resposta à presente ação. A parte requerida apresentou 

defesa, por negativa geral ao id. 24829252 - Pág. 1. Preliminarmente, 

alegou a ausência de notificação por edital da mora, ensejando a da 

carência da ação. No mérito, asseverou inexistir vício no contrato 

Grupo/Cotas 030/00-009. Pugnou pelo acolhimento da preliminar de 

carência da ação em razão da ausência da comprovação da constituição 

da mora do requerido nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 com a 

consequente extinção da ação nos termos do art. 485, inc. IV do CPC. 

Requereu a condenação do requerente nas custas e honorários em favor 

da Defensoria Pública e a improcedência dos pedidos formulados na 

inicial. Requereu ainda, a intimação da parte requerente para que 

apresente nos autos o valor da de avaliação do bem, bem como, o valor 

da venda do veículo, a fim de que haja abatimento do saldo devedor, 

evitando-se o enriquecimento sem causa do credor e o desequilíbrio nas 

relações de consumo. Juntou documentos no id. 24829253 - Pág. 1/ id. 

24829255 - Pág. 1. A parte autora manifestou no id. 25157707 - Pág. 1 

onde refutou a manifestação por negativa geral apresentada nos autos e 

requereu o julgamento antecipado da lide. Ainda apresentou o valor do 

bem vendido nos autos no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais), 

havendo ainda saldo devedor remanescente no importe de R$ 7.185,56 

(sete mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 

Enfatizou que já foi proposta outra demanda para a cobrança da referido 

valor remanescente sob a numeração 1041066-70.2019.8.11.0041. Junto 

documento no id. 25157708 - Pág. 1/ id. 25157712 - Pág. 3. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar, contra Claudinei Aparecido de Figueiredo, para apreensão do bem 
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relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da 

alienação fiduciária proveniente de contrato de alienação fiduciária em 

garantia (Grupo: 4005 / Cota: 590 – Contrato n. 264246) – id. 

15671219-Pág.1 firmado entre as partes. Alegou que o réu deixou de 

pagar as prestações vencidas a partir de Nº34/90 (vencida 18/10/2018) 

até a Nº45/90 (vencida 14/09/2018). A parte requerida apresentou defesa, 

por negativa geral e preliminarmente, alegou a ausência de notificação por 

edital da mora, ensejando a da carência da ação. Requereu a intimação da 

parte requerente para que apresente nos autos o valor da de avaliação do 

bem, bem como, o valor da venda do veículo, a fim de que haja abatimento 

do saldo devedor, evitando-se o enriquecimento sem causa do credor e o 

desequilíbrio nas relações de consumo. A parte autora apresentou o valor 

do bem vendido nos autos no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais), 

afirmando existir um saldo devedor remanescente no importe de R$ 

7.185,56 (sete mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), anunciando interposição de Ação de cobrança da referido do 

valor remanescente (Processo n. 1041066-70.2019.8.11.0041). 

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e este encontra nos autos, dispensando provas em audiência 

ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber 

decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, passo a análise da preliminar arguida de ausência de 

notificação para a constituição em mora como pressuposto processual. 

Consigno que a constituição do devedor fiduciário em mora decorre do 

simples vencimento, devendo o credor, para o ajuizamento de ação de 

busca e apreensão, apenas comprovar o envio da notificação, por via 

postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, 

sendo, inclusive, desnecessário o recebimento, conforme entendimento do 

STJ (REsp 1592422/RJ). Neste sentido colaciono o seguinte entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA - RECONHECIMENTO DE 

ABUSIVIDADES NO CONTRATO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - MORA 

NÃO AFASTADA. A constituição do devedor fiduciário em mora decorre 

do simples vencimento, devendo o credor, para o ajuizamento de ação de 

busca e apreensão, apenas comprovar o envio da notificação, por via 

postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, 

sendo, inclusive, desnecessário o recebimento, conforme entendimento do 

STJ (REsp 1592422/RJ). Comprovada a constituição em mora, deveria o 

devedor, caso fosse de seu interesse, purgar a mora, pagando a 

integralidade da dívida pendente, no prazo de cinco dias da execução da 

liminar, nos termos do art. 3º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, com redação 

conferida pela Lei nº 10.931/04. O reconhecimento, em ação revisional, da 

nulidade de cláusula contratual relativa à cobrança de encargos 

moratórios, não elide a mora, sobretudo quando o devedor não efetuou o 

pagamento de todas as parcelas do contrato de financiamento e foi 

regularmente constituído em mora. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.12.209393-3/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020). 

Denota-se nos autos que, por duas vezes consecutivas houve a 

realização de notificação do requerido no endereço por ele indicado no 

contrato 15671219-Pág.1 e id. 15671221-Pág.1, conforme se verifica 

respectivamente no id. 15671233-Pág.1 / id. 15671234-Pág.1, já por si só, 

satisfazendo o requisito legal, conforme entendimento adotado pelo STJ 

(REsp 1592422/RJ). Ainda verifico que a parte autora, inclusive efetivou o 

protesto que consolida a mora da parte requerida, conforme se constata 

no id. 15671236-Pág.1. É pacificado entre os Tribunais que para o devedor 

seja constituído em mora, condição da ação em exame, deve ser realizada 

por carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos 

ou pelo protesto do título de crédito vinculado ao contrato o que restou 

comprovado na presente demanda, nos termos do art. 2º § 2º do decreto 

911/69, “in verbis”: “Art. 2º (...) § 2º A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014). Vejam que a notificação por carta no 

endereço indicado pela parte requerida resultou infrutífera, entretanto, o 

autor efetivou o protesto que consolida a mora da parte requerida. 

Ademais, não haveria outro meio de comprovar a mora, senão como 

realizado nos autos, pois notificou por carta registrada e protesto no 

endereço declinado pela parte requerida no contrato. Não poderia o autor 

ficar perpetuamente, tentando localização da parte devedora, quando a 

própria declinou o seu endereço residencial, valendo do meio hábil a 

constituir a mora. Assim, válida a notificação realizada nos autos, visto 

que encaminhada no endereço informado no contrato pelo devedor, o que 

é suficiente para a comprovação da mora. Rejeito a preliminar suscitada. 

De outra banda, a parte requerida não trouxe qualquer elemento plausível 

a desconstituir o débito anunciado na inicial. A alienação fiduciária, no 

campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui 

uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, 

mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em 

alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse 

direta, na qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o 

devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, 

acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o 

proprietário do mesmo. Assim, devida é aplicação do vencimento 

antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui 

falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a 

aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora 

com o pagamento das parcelas contratadas. Verifico que a parte autora, 

sem antes de ter efetivada a consolidação definitiva da liminar concedida 

nos presentes autos, à mesma informou que procedeu com a venda do 

bem, inclusive informando que distribuiu ação competente para 

recebimento do saldo remanescente, razão pela qual, dispenso de prestar 

contas, visto que já efetivada nos autos. Com relação ao saldo 

remanescente, resta prejudicado considerando que está discutindo o 

referido em ação própria. Diante do exposto e considerando o que mais 

dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de 

Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que 

dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 

911/69. Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, 

cuja apreensão liminar torno definitiva. Oficie-se ao Detran comunicando 

que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando intimada a parte 

requerida para comprovar o pagamento voluntário, em quinze dias do 

trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032857-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: CLAUDINEI 

APARECIDO DE FIGUEIREDO Vistos, etc. Canopus Administradora de 

Consórcios S/A, devidamente qualificado nos autos ingressou com a 

presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, contra 

Claudinei Aparecido de Figueiredo, objetivou a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente de contrato de 

alienação fiduciária em garantia (Grupo: 4005 / Cota: 590 – Contrato n. 

264246) – id. 15671219-Pág.1 firmado entre as partes. Alegou que o réu 

deixou de pagar as prestações vencidas a partir de Nº34/90 (vencida 

18/10/2018) até a Nº45/90 (vencida 14/09/2018), requereu a concessão 

de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. 

Instruiu seu pedido com documentos de id 15670934 - Pág. 1/ id. Num. 

15671238 - Pág. 3. A liminar foi concedida no id. 15697758 - Pág. 1 e 

cumprida no id. 17572600 - Pág. 1/id. 17572601 - Pág. 1, contudo, sem a 

citação da parte requerida (id. 17572602—ág.1). Houve tentativa de 

citação/intimação da parte requerida, respetivamente, no id. 18458208 - 
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Pág. 1; id. 19733311 - Pág. 1; id. 21048297 - Pág. 1, porém sem êxito, 

razão pela qual a mesma foi intimada e citada por edital (id. 22412865 - 

Pág. 1), conforme determinado nos autos (id. 21349891 - Pág. 1), 

deixando transcorrer o prazo para resposta, razão pela qual foi decretada 

a sua revelia e nomeada Curadoria Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública para resposta à presente ação. A parte requerida apresentou 

defesa, por negativa geral ao id. 24829252 - Pág. 1. Preliminarmente, 

alegou a ausência de notificação por edital da mora, ensejando a da 

carência da ação. No mérito, asseverou inexistir vício no contrato 

Grupo/Cotas 030/00-009. Pugnou pelo acolhimento da preliminar de 

carência da ação em razão da ausência da comprovação da constituição 

da mora do requerido nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 com a 

consequente extinção da ação nos termos do art. 485, inc. IV do CPC. 

Requereu a condenação do requerente nas custas e honorários em favor 

da Defensoria Pública e a improcedência dos pedidos formulados na 

inicial. Requereu ainda, a intimação da parte requerente para que 

apresente nos autos o valor da de avaliação do bem, bem como, o valor 

da venda do veículo, a fim de que haja abatimento do saldo devedor, 

evitando-se o enriquecimento sem causa do credor e o desequilíbrio nas 

relações de consumo. Juntou documentos no id. 24829253 - Pág. 1/ id. 

24829255 - Pág. 1. A parte autora manifestou no id. 25157707 - Pág. 1 

onde refutou a manifestação por negativa geral apresentada nos autos e 

requereu o julgamento antecipado da lide. Ainda apresentou o valor do 

bem vendido nos autos no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais), 

havendo ainda saldo devedor remanescente no importe de R$ 7.185,56 

(sete mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 

Enfatizou que já foi proposta outra demanda para a cobrança da referido 

valor remanescente sob a numeração 1041066-70.2019.8.11.0041. Junto 

documento no id. 25157708 - Pág. 1/ id. 25157712 - Pág. 3. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar, contra Claudinei Aparecido de Figueiredo, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da 

alienação fiduciária proveniente de contrato de alienação fiduciária em 

garantia (Grupo: 4005 / Cota: 590 – Contrato n. 264246) – id. 

15671219-Pág.1 firmado entre as partes. Alegou que o réu deixou de 

pagar as prestações vencidas a partir de Nº34/90 (vencida 18/10/2018) 

até a Nº45/90 (vencida 14/09/2018). A parte requerida apresentou defesa, 

por negativa geral e preliminarmente, alegou a ausência de notificação por 

edital da mora, ensejando a da carência da ação. Requereu a intimação da 

parte requerente para que apresente nos autos o valor da de avaliação do 

bem, bem como, o valor da venda do veículo, a fim de que haja abatimento 

do saldo devedor, evitando-se o enriquecimento sem causa do credor e o 

desequilíbrio nas relações de consumo. A parte autora apresentou o valor 

do bem vendido nos autos no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais), 

afirmando existir um saldo devedor remanescente no importe de R$ 

7.185,56 (sete mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), anunciando interposição de Ação de cobrança da referido do 

valor remanescente (Processo n. 1041066-70.2019.8.11.0041). 

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e este encontra nos autos, dispensando provas em audiência 

ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber 

decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, passo a análise da preliminar arguida de ausência de 

notificação para a constituição em mora como pressuposto processual. 

Consigno que a constituição do devedor fiduciário em mora decorre do 

simples vencimento, devendo o credor, para o ajuizamento de ação de 

busca e apreensão, apenas comprovar o envio da notificação, por via 

postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, 

sendo, inclusive, desnecessário o recebimento, conforme entendimento do 

STJ (REsp 1592422/RJ). Neste sentido colaciono o seguinte entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA - RECONHECIMENTO DE 

ABUSIVIDADES NO CONTRATO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - MORA 

NÃO AFASTADA. A constituição do devedor fiduciário em mora decorre 

do simples vencimento, devendo o credor, para o ajuizamento de ação de 

busca e apreensão, apenas comprovar o envio da notificação, por via 

postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, 

sendo, inclusive, desnecessário o recebimento, conforme entendimento do 

STJ (REsp 1592422/RJ). Comprovada a constituição em mora, deveria o 

devedor, caso fosse de seu interesse, purgar a mora, pagando a 

integralidade da dívida pendente, no prazo de cinco dias da execução da 

liminar, nos termos do art. 3º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, com redação 

conferida pela Lei nº 10.931/04. O reconhecimento, em ação revisional, da 

nulidade de cláusula contratual relativa à cobrança de encargos 

moratórios, não elide a mora, sobretudo quando o devedor não efetuou o 

pagamento de todas as parcelas do contrato de financiamento e foi 

regularmente constituído em mora. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.12.209393-3/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020). 

Denota-se nos autos que, por duas vezes consecutivas houve a 

realização de notificação do requerido no endereço por ele indicado no 

contrato 15671219-Pág.1 e id. 15671221-Pág.1, conforme se verifica 

respectivamente no id. 15671233-Pág.1 / id. 15671234-Pág.1, já por si só, 

satisfazendo o requisito legal, conforme entendimento adotado pelo STJ 

(REsp 1592422/RJ). Ainda verifico que a parte autora, inclusive efetivou o 

protesto que consolida a mora da parte requerida, conforme se constata 

no id. 15671236-Pág.1. É pacificado entre os Tribunais que para o devedor 

seja constituído em mora, condição da ação em exame, deve ser realizada 

por carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos 

ou pelo protesto do título de crédito vinculado ao contrato o que restou 

comprovado na presente demanda, nos termos do art. 2º § 2º do decreto 

911/69, “in verbis”: “Art. 2º (...) § 2º A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014). Vejam que a notificação por carta no 

endereço indicado pela parte requerida resultou infrutífera, entretanto, o 

autor efetivou o protesto que consolida a mora da parte requerida. 

Ademais, não haveria outro meio de comprovar a mora, senão como 

realizado nos autos, pois notificou por carta registrada e protesto no 

endereço declinado pela parte requerida no contrato. Não poderia o autor 

ficar perpetuamente, tentando localização da parte devedora, quando a 

própria declinou o seu endereço residencial, valendo do meio hábil a 

constituir a mora. Assim, válida a notificação realizada nos autos, visto 

que encaminhada no endereço informado no contrato pelo devedor, o que 

é suficiente para a comprovação da mora. Rejeito a preliminar suscitada. 

De outra banda, a parte requerida não trouxe qualquer elemento plausível 

a desconstituir o débito anunciado na inicial. A alienação fiduciária, no 

campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui 

uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, 

mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em 

alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse 

direta, na qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o 

devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, 

acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o 

proprietário do mesmo. Assim, devida é aplicação do vencimento 

antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui 

falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a 

aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora 

com o pagamento das parcelas contratadas. Verifico que a parte autora, 

sem antes de ter efetivada a consolidação definitiva da liminar concedida 

nos presentes autos, à mesma informou que procedeu com a venda do 

bem, inclusive informando que distribuiu ação competente para 

recebimento do saldo remanescente, razão pela qual, dispenso de prestar 

contas, visto que já efetivada nos autos. Com relação ao saldo 

remanescente, resta prejudicado considerando que está discutindo o 

referido em ação própria. Diante do exposto e considerando o que mais 

dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de 

Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que 

dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 

911/69. Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, 

cuja apreensão liminar torno definitiva. Oficie-se ao Detran comunicando 

que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando intimada a parte 

requerida para comprovar o pagamento voluntário, em quinze dias do 

trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1048886-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO (EMBARGANTE)

JULIO HIROCHI YAMAMOTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(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: 1048886-43.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: JULIO HIROCHI 

YAMAMOTO, JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO EMBARGADO: SICREDI 

CENTRO NORTE Vistos, etc. Julio Hirochi Yamamoto Filho e Julio Hirochi 

Yamamoto, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente 

Ação de Embargos à Execução, em face da Ação de Execução autos n.º 

1025527-64.2019.8.11.0041, em associação, movida por Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT. Aduziu sobre a tempestividade dos embargos. Afirmou 

que a dívida adquirida não se encontra exigível, pois se sujeita na 

recuperação judicial da Apolus Engenharia Ltda EPP, da qual os 

embargantes são sócios/avalistas. Elucidou sobre a necessidade de 

concessão do efeito suspensivo - nomeação de bens à penhora. 

Asseverou sobre a novação do crédito decorrente da homologação do 

plano de recuperação judicial. Sustentou sobre a previsão do plano de 

recuperação judicial para extinção das garantias prestadas pelo 

sócio/avalistas – precedente do STJ – questão prejudicial ao 

prosseguimento desta ação. Alegou que a decisão definitiva da 

homologação do plano atingirá diretamente os presentes embargos 

evidenciando assim uma questão prejudicial para o prosseguimento desta 

demanda. Pugnou pela extinção da ação principal sem resolução do 

mérito, diante da previsão de pagamento no plano de recuperação judicial 

da devedora principal empresa Apolus Engenharia Ltda EPP e a supressão 

das garantias prestadas pelos sócios/avalistas. Sustentou que caso não 

seja esse o entendimento de Vossa Excelência requer a suspensão dos 

presentes embargos até a homologação do Plano de Recuperação Judicial 

da devedora principal. Instruiu seu pedido com documentos de ids. Núm. 

25538513 - Pág. 1 / Núm. 25539043 - Pág. 2. Os embargos foram 

recebidos sem efeito suspensivo. Ao id. Núm. 27170382 - Pág. 1 o 

embargado apresentou impugnação aos presentes embargos. Inicialmente 

fez uma síntese dos fatos. No mérito, sustentou sobre a exigibilidade da 

dívida e a impossibilidade de extensão dos efeitos da recuperação judicial 

aos coobrigados. Elucidou sobre a ausência de novação da dívida. Rogou 

pela improcedência dos embargos. A parte embargante apresentou réplica 

à impugnação no id. Núm. 27453129 - Pág. 1, onde ratificou a tese inicial e 

pugnou pela procedência dos pedidos da exordial. Vieram-me conclusos 

os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação de Embargos à Execução, em face da Ação de 

Execução autos n.º 1025527-64.2019.8.11.0041, em associação, movida 

por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicredi Ouro Verde MT. Afirmou que a dívida adquirida não se 

encontra exigível, pois se sujeita na recuperação judicial da Apolus 

Engenharia Ltda EPP, da qual os embargantes são sócios/avalistas. 

Elucidou sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo - 

nomeação de bens à penhora. Asseverou sobre a novação do crédito 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial. Sustentou 

sobre a previsão do plano de recuperação judicial para extinção das 

garantias prestadas pelo sócio/avalistas – precedente do STJ – questão 

prejudicial ao prosseguimento desta ação. Alegou que a decisão definitiva 

da homologação do plano atingirá diretamente os presentes embargos 

evidenciando assim uma questão prejudicial para o prosseguimento desta 

demanda. Pugnou pela extinção da ação principal sem resolução do 

mérito, diante da previsão de pagamento no plano de recuperação judicial 

da devedora principal empresa Apolus Engenharia Ltda EPP e a supressão 

das garantias prestadas pelos sócios/avalistas. Sustentou que caso não 

seja esse o entendimento de Vossa Excelência requer a suspensão dos 

presentes embargos até a homologação do Plano de Recuperação Judicial 

da devedora principal. Por seu turno, o requerido fez uma síntese dos 

fatos. No mérito, sustentou sobre a exigibilidade da dívida e a 

impossibilidade de extensão dos efeitos da recuperação judicial aos 

coobrigados. Elucidou sobre a ausência de novação da dívida. Rogou pela 

improcedência dos embargos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes 

já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, 

dispensando produção de provas em audiência ou pericial. Por tratar de 

matéria de direito e documental, dispensa a inversão do ônus da prova, 

considerando a existência de todos os elementos para julgamento de 

plano do feito. A presente Ação de Embargos é oriunda da Ação de 

Execução n.º 1025527-64.2019.8.11.0041, em associados, onde ali está 

aparelhada pelo título executivo extrajudicial de id. Núm. 25538519 - Pág. 

1, correspondente a Cédula de Crédito Bancário n.º 870831698-9, onde foi 

proposta a ação apenas contra os avalistas. Com relação à prejudicial de 

mérito alegada, sob o argumento de o débito ser inexigível por estar sujeito 

à recuperação judicial da empresa devedora principal, cumpre esclarecer 

que o contrato bancário firmado ao id. Num. 20893487 - Pág. 1do 

processo em associado, o embargante figurou como avalista conforme ali 

consta sua assinatura no contrato. Note-se que a ação executiva em 

associado foi ajuizada apenas contra o devedor solidário. É pacífico o 

entendimento que o processo de recuperação judicial apenas autoriza a 

suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica, sendo possível o 

prosseguimento da ação de execução em desfavor dos devedores 

solidários. Sob qualquer ótica não se pode excluir a responsabilidade do 

embargante/executado do negócio jurídico firmado. Salienta-se que o STJ 

em decisão publicada em 19/09/2016, consolidou o entendimento acima na 

Súmula n.º 581: “A recuperação judicial do devedor principal não impede 

prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros 

devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real 

ou fidejussória”. Assim, não há como excluir a responsabilidade do 

embargante/executado, com relação ao título executado, pois apesar de 

afirmar que houve a apresentação do plano de recuperação judicial, 

inexiste demonstração que o débito oriundo da Cédula executada no 

processo em associado, foi formalmente, relacionado na lista de credores 

no processo de Recuperação Judicial pelo devedor principal da referida. 

Até porque, o embargante afirma que não tinha sido realizada assembleia 

geral de credores para a aprovação do plano. E ainda, a ação executiva é 

movida apenas e tão somente contra os garantidores. A garantia 

conferida pelo codevedor não sofre interferência com o advento de Plano 

de Recuperação Judicial, raciocínio este decorrente do comando inserto 

no § 1º, do artigo 49 da Lei n.º 11.101/05. Assim, persiste o direito do 

garantidor do título executado. Percebe-se que a ação foi proposta contra 

o devedor solidário do título executado nos autos em associado e não 

contra a pessoa jurídica Apolus Engenharia, a qual está em recuperação 

judicial, inexistindo óbice na busca do crédito pelo embargado. É patente 

que para suspensão ou extinção da ação executiva em associado, 

deveria o embargante comprovar que a referida Cédula estava habilitada 

na Ação de Recuperação Judicial, o qual foi concedido o plano ali fixado e 

também, que a ação fosse interposta contra pessoa jurídica recuperanda. 

Dessa forma, uma vez que a empresa em recuperação judicial não figura 

no polo passivo da ação executiva, não comprovado que o contrato aqui 

discutido foi inserido no plano de recuperação judicial e ainda, que a 

recuperação judicial não abrangem os coobrigados, conclusão se dá que 

a execução deve prosseguir por todos os seus termos, não se podendo 

falar suspensão por 180 dias do art. 6 §4º da Lei 11.101/2005. Sendo 

assim, não há como prosperar o pleito do embargante quanto à extinção 

da demanda executiva por novação da dívida. Consequentemente, indefiro 

o pleito de suspensão da execução em apenso, bem como sua remessa 

para o juízo universal da recuperação judicial. Os requisitos necessários 

para aparelhar a referida Ação de Execução estão patentes, ou seja, a 

liquidez, pois a obrigação é certa quanto sua existência e determinada 

quanto ao seu objeto. Possui a certeza, não existe dúvida de sua 

existência e é exigível, pois não está condicionada a nenhuma condição 

ou outra limitação. Não esquecendo ainda, da inadimplência dos 

executados/embargantes. Estando patente a mora, não podendo ser 

desconsiderada. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos 
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autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos do 

Devedor e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o 

artigo 487, I c/c artigo 920, II – 1ª parte do Novo Código de Processo Civil, 

por inexistir razões para suspender ou extinguir o processo executivo em 

associado. Condeno os embargantes nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da 

ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo. Após, extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito 

em julgado, juntando-as na Ação de Execução n.º 

1025527-64.2019.8.11.0041, em associado, ficando os autores intimados 

a pagarem 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, 2 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056975-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUFLOSINA MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029703-23.2018.8.11.0041

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029703-23.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALERIANO CORREA DE 

MORAES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. I - 

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para pagar os valores indicados no 

IDs 28923536 e 28923515, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser 

consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importará na 

aplicação da multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado 

de 10% (dez por cento), indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação. 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 o(s) executado(s), independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente(m), nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 

525). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022843-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FRANCISCO DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTEM AS PARTES EM CINCO DIAS SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012981-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027767-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIRAL COML DE ART. DE PAP. E REP. LTDA - ME (REU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023010-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

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:

FABIO JULIANO VARGAS (REU)

ECOVARGAS ENTULHO E CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

FAUSTO FABIANO VARGAS (REU)

HENRIQUETA MARIA DE SOUZA VARGAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse o 

pagamento do débito e nem a oposição de embargos pelos Requeridos. 

Certifico, ainda, que procedo a intimação do autor para requerer o que 

entender de direito no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 2 de março de 2020. 

SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032360-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO DE LIMA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)
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FABIO RIBEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026973-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (AUTOR(A))

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994-B (ADVOGADO(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KRIKOR KAYSSERLIAN OAB - SP26797-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do Requerido para se manifestar sobre a petição de 

ID 28179875, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002583-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIM MOREIRA LOPES SEGUNDO (REU)

VALMIM M LOPES - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562-O (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017210-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017210-48.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MARCOS MARCELINO ALBUES Vistos. Nos termos do art. 3º, 

§ 9º, do Dec. Lei n.º 911/69, determino a inclusão da Restrição total, via 

Renajud, sobre o bem indicado na inicial, cujo extrato segue em anexo. 

Ademais, concluída a inclusão restritiva intime-se a parte Autora para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias. Às providências. Cumpra-se. Alex Nunes de Figueiredo Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 110491 Nr: 1700-03.2003.811.0041

 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): MARIA VERIDIANA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9.178-A/MT

 Autos n° 257/2008 – ID: 110491

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Considerando a noticiada alteração da denominação social do banco 

exequente (fls. 146-175) retifique-se o polo ativo da demanda como 

solicitado a fl. 146.

 Em seguida, intime-se a Executada para efetuar o pagamento, em quinze 

15 (dias), do saldo devedor remanescente informado pelo credor a fl. 193, 

sob pena de penhora de bens e/ou valores.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 5 de março de 2018

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 110491 Nr: 1700-03.2003.811.0041

 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): MARIA VERIDIANA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9.178-A/MT

 Autos n 1700-03.2003.811.0041 – ID: 110491

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por MARIA 

VERIDIANA SILVA RIBEIRO em face de CHINA CONSTRUCTION BANK 

(BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, em que as partes informam composição 

amigável consoante termo de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes (fls. 

228/230) através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 110491 Nr: 1700-03.2003.811.0041

 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): MARIA VERIDIANA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9.178-A/MT

 Vistos.

 De acordo com os autos, verifica-se a existência de homologação de 

acordo entre as partes em relação ao objeto da presente execução.

 Sendo assim, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado em 

favor do exequente, cujo comprovante encontra-se nas fls. 222 e 224, 

com transferência para a conta indicada às fls. 237.

 Ademais, intime-se a parte executada, para dar continuidade ao 

cumprimento de acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Determino que o Sr. Gestor Judicial cumpra o art. 450, §3º, da 
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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.

 Cumpra-se.

 Às Providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830663 Nr: 36367-63.2013.811.0041

 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: LORIVALDO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JR. - OAB:24.197-A

 Considerando o decurso de prazo, solicitado pelo requerido, impulsiono 

os autos para o requerido manifestar em cinco dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837201 Nr: 42053-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONILTO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953679 Nr: 1865-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ROBERTO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 879457 Nr: 16465-90.2014.811.0041

 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: KELY APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Autos n 16465-90.2014.811.0041– ID: 879457.

 Vistos, etc.

 Diante da solicitação de extinção da referida demanda, feita pelo 

Executado (fl. 89), Intime -se o Exequente para que se manifeste sobre a 

referida solicitação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121782 Nr: 19568-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C SILVA - ME, NILSON CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724516 Nr: 20180-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GERAÇÃO LTDA - EPP, 

JOSE PEREIRA REGO, MARLY DA ABADIA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344946 Nr: 14930-39.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA BORGES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção Junior - OAB:7021/MT, WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que, nesta data, faço a intimação do EMBARGADO, no prazo de 

05 (cinco)dias, para manifestar, sobre os Embargos Declaração

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373392 Nr: 9866-14.2009.811.0041

 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: ESPOLIO DE EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 

PEREIRA, MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCO BRASILEIROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUNÇÃO JÚNIOR - OAB:7021/MT, WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:14.992-A, LARISSA BRANDÃO SILVA DE SOUZA - 

OAB:10.831

 Certifico que, nesta data, faço a intimação do EMBARGADO, no prazo de 

05 (cinco)dias, para manifestar, sobre os Embargos de Declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141556 Nr: 26019-35.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:OAB/MT 1.895, 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13.655

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265118 Nr: 22942-13.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SCHLEICH HADDAD, ESPÓLIO DE 

MARIA DOROTEAS SCHLEICH HADDAD, WILLIAN SCHLEICH HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLPE CAMARGO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANYA MAGALHÃES 

FERREIRA DO NASCIMENTO - OAB:15762/MT

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre 

os embargos de declaração do réu de fls. 355/366, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406757 Nr: 38004-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - BANCO INVESTIMENTO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIARINI & MENDONÇA LTDA ME, LILIAN 

VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8400 -MT

 Certifico que o despacho de fls.264, publicada no DJE dia 04/02/2020, não 

constou o nome do patrono da parte autora, razão pela qual encaminho a 

referida decisão para nova publicação.

Diante da restrição de transferência via Renajud sobre o veiculo 

GM/Vectra GLS, Ano: 1997/1997, Placa JYL – 7223, Renavam nº 

006771105094, Chassi nº 9BGJK19BVVB558283 de propriedade da 

Executada, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido bem.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406757 Nr: 38004-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - BANCO INVESTIMENTO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIARINI & MENDONÇA LTDA ME, LILIAN 

VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8400 -MT

 Certifico que a certidão de fls.265, publicada no DJE dia 06/02/2020, não 

constou o nome do patrono da parte autora, razão pela qual encaminho a 

referida certidão para nova publicação.

Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454146 Nr: 25777-32.2010.811.0041

 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: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMERI PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT, MARCOS FERREIRA GIRÃO JUNIOR - OAB:9.105/MT, 

MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - OAB:5.939/MT

 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.: 455360 Nr: 26565-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. COMÉRCO DE ALIMENTOS LTDA, 

JULIANO CÉSAR ALMEIDA MONTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460388 Nr: 29655-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAÇA FORTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A - UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571/A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14992-A

 Concedo vistas, para parte requerida, no prazo de 10 (dez)dias, para 

manifestar aos autos, requerendo o que entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466677 Nr: 33793-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VALDIR DE FAVERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA - OAB:16.555-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL DE OLIVEIRA 

CORRÊA - OAB:11.327/MT

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre 

a petição do Executado de fls. 192/203, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385029 Nr: 20550-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKELINE TELES DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 
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no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, sobre petição 

278.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26118 Nr: 5600-62.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar A. Karasiaki - 

OAB:6448/MT, TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI - OAB:2842-A/MT

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752266 Nr: 4094-65.2012.811.0041

 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: MARILENE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571/A, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10.661/MT

 Concedo vistas, para parte requerida, no prazo de 10 (dez)dias, para 

manifestar aos autos, requerendo o que entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754039 Nr: 6000-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARI CARVALHO SOUZA DA 

CUNHA, ERICO JORGE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT, RICARDO BORGES SAMPAIO - OAB:45.963/RS

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 5 dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760919 Nr: 13316-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE G. GONÇALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUNICE G. GONÇALVES ME, CNPJ: 

12550730000145. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte ré firmou com a instituição Financeira autora, 

contrato de empréstimo com alienação fiduciária número 2778131621.Em 

garantia do cumprimento das obrigações pactuadas, foi alienado o 

seguinte bem: Ano Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011 Chassi: 

9BWAA05U4BT165439 Cor: BRANCA Marca: VOLKSWAGEN Modelo: 

GOL G5 TREND 1.0 Placa: NPI8326 Renavan: 264365950. Em vista do 

pactuado, o autor empresta a parte financiada, a quantia de R$ 26.000,00 

( vinte e seis mil reais), em 48 prestações mensais sucessivas, ocorre 

que a parte demandada não adimpliu com as obrigações pactuadas, 

deixando de efetuar o pagamento das parcelas, desde 10/01/2012, 13ª 

parcelas, gerando assim, um crédito em favor do autor, mais encargos 

pertinentes, sem que, até a presente data, tenha efetuado o pagamento 

dos valores emprestados.Portanto, não sendo localizado o bem objeto da 

ação de busca e apreensão, foi requerido a conversão da ação de busca 

e apreensão para execução, a qual foi deferida conforme decisão de 

31/07/2018.Desta forma, a soma do débito R$ 32.324,33 (trinta e dois mil 

trezentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 32.324,33 - Valor 

Atualizado: R$ 32.324,33 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das tentativas frustradas de citação 

pessoal da executada, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, 

DEFIRO a realização do ato por edital para dar continuidade ao 

prosseguimento. Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada 

pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e 

parágrafo único do art. 257, do CPC. Realizada a citação por edital, o que 

deve estar demonstrado nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis, 

desde já NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do CPC), com 

abertura de vista para manifestação.Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Darlene Miranda, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771764 Nr: 24847-43.2012.811.0041

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571/A, Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro - 

OAB:14.992-A

 Concedo vistas, para parte requerida, no prazo de 10 (dez)dias, para 

manifestar aos autos, requerendo o que entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772808 Nr: 25925-72.2012.811.0041

 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): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hicham Said Abbas - 

OAB:294.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815440 Nr: 21886-95.2013.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFERMAQ COMÉRCIO DE FERRAGENS E 

MÁQUINAS LTDA -ME, JOÃO BATISTA DE CARVALHO, ANTONIO 

AUGUSTO DA COSTA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-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.: 821007 Nr: 27223-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELSON MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832665 Nr: 38253-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 

LTDA - EPP, CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS, MAYKEL HUDSON BRITO 

BRANDOLIS, ERIKA ALVES GOMES BRANDOLIS, MARCIA REGINA BRITO 

BRANDOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837537 Nr: 42336-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS NOGUEIRA SERVIÇO E COMERCIO 

AGROPECUARIO LTDA, MARIO CELSO DE JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para o APELADO, no prazo 

legal, para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869577 Nr: 9234-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAULLIO DE SIQUEIRA PINTO, LEILIANE DOS SANTOS 

NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAYI FINANCIAMENTOS, HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA BARBOSA - 

OAB:GO/ 29.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627A, SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - 

OAB:10587-MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para o CREDOR, no prazo 

legal, para manifestar sobre impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874848 Nr: 13305-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANA PASSOS RODRIGUES - EPP, 

ELIZANA PASSOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777896 Nr: 31274-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FRANÇA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784775 Nr: 38595-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65.628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804417 Nr: 10881-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA CELULARES ATENDIMENTO 

CORPORATIVO LTDA - ME, MAURO CESAR DE BRITO, ROBERTA 

ADRIANA CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702296 Nr: 36917-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para as partes 

Requerente/Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestarem 

sobre calculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713514 Nr: 7986-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREMITES BENEDITA PRATES DA SILVA - ME, 

EREMITES BENEDITA PRATES DA SILVA, CARLOS MARINO SOARES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718879 Nr: 14653-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA VALE AZUL LTDA - ME, 

ADRIANA PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968344 Nr: 8442-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTO INTEGRADA COMERCIO 

ORTODONTICOS LTDA ME, FRANCISCO ROBERTO DA SILVA, AURINEIDE 

DE SOUZA NOGUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027872 Nr: 35749-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSONDA TRANSPORTES LTDA - ME

 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, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1029121 Nr: 36369-62.2015.811.0041

 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: LAURA FATIMA LOPES MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, A. F. MARTINS E CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716, PATRICIA LEDA VICARI - OAB:13796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA FALKEMBACH 

HODNIUK - OAB:11245/O

 Vistos.

 O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão de fls.177). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado às fls. 182, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte.

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071383 Nr: 55999-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJ TRANSPORTES LTDA, WANDERLEI 

RODRIGUES DA SILVA, JANER GERALDA DA MOTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WJ TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 

12368038000109, atualmente em local incerto e não sabido WANDERLEI 

RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 94128499820, Rg: 10.151102-4, Filiação: 

Maria Ruiz da Silva e Josel Rodrigues da Silva, data de nascimento: 

30/06/1957, brasileiro(a), natural de Campo Mourão-PR, casado(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido JANER GERALDA DA MOTA 

SILVA, Cpf: 76605469887, Rg: 9143887, Filiação: Terezinha Maria Amorim 

e Leandro Vitor da Mota, data de nascimento: 04/07/1956, brasileiro(a), 

natural de Marieria-MG, casado(a), empresária, Telefone 9266-9133. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: OS EXECUTADOS CONTRATARAM CRÉDITO FIXO ATÉ 

O LIMITE DE R$320.000,00 CONFORME CONTRATO Nº 40/00772-3, NO 

ENTANTO , OS EXECUTADOS DEIXARAM DE ADIMPLIR OS PAGAMENTOS 

A QUE SE OBRIGARAM.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 281.595,00 - Valor 

Atualizado: R$ 281.594,96 - Valor Honorários: R$ 0,00
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Despacho/Decisão: Diante das tentativas frustradas de citação pessoal 

dos Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro 

o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. 

Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser 

demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página 

da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis.Desde já, 

NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que 

tome conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angélica Cristina 

Teixeira Queiroz, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074860 Nr: 57444-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENAI FERREIRA AMERICO SCARPARO 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095990 Nr: 8835-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE PINTO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CHAVES ABDALA - 

OAB:17.571-A, ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - OAB:26.155/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17.517-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14992-A

 Concedo vistas, para parte requerida, no prazo de 10 (dez)dias, para 

manifestar aos autos, requerendo o que entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135406 Nr: 25253-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO DE LUCENA CABRAL, JOSIANE DE 

CASTRO LUCENA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792762 Nr: 46852-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, ARMANDO FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX 

ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE A 

CERTIDÃO DE FLS.180. 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.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009045-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIETE MARQUES RAMOS (REU)

DULSIDIO RAMOS MOURA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que efetue a devida 

publicação do edital expedido em jornal local de ampla circulação, 

comprovando a realização do feito, nos termos e prazos legais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036711-17.2019.8.11.0041

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))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRHISTIAN VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019062-10.2017.8.11.0041

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:

CARLOS CESAR ROSARIO (EXECUTADO)

ROSARIO COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS CEREAIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 
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§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005829-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005829-43.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de Id 26907795, tendo em vista que já 

houve a consulta junto aos sistemas Infojud (Delegacia da Receita 

Federal) e Bacenjud (Banco Central), conforme decisão de Id 18549628. 

Intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 28 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: 1026651-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI OAB - MS7000 (ADVOGADO(A))

MARLON NUNES DA ROCHA OAB - MS10022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI NAKAZORA TAMURA (EXECUTADO)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (EXECUTADO)

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (EXECUTADO)

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026651-19.2018.8.11.0041. Vistos etc. Antes de analisar o 

pedido de Id 29676712, intime-se o Banco exequente para manifestar 

acerca da petição de Id’s 29676712 ao 29676732, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009106-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL GALDINA BATISTA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009106-62.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1040365-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO (EMBARGANTE)

JULIO HIROCHI YAMAMOTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1040365-12.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intimem-se os 

embargantes para manifestarem-se acerca da impugnação aos embargos 

à execução apresentado pelo banco, contida no Id 27170366, no prazo 

legal. Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 02 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002030-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINIUM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002030-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINIUM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (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 
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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: 1018582-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY DO AMARAL FERREIRA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009306-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL GALDINA BATISTA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009306-69.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040737-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI OAB - 209.388.021-00 

(REPRESENTANTE)

TIAGO VIANNA DE ARRUDA OAB - 266.017.518-71 (REPRESENTANTE)

 

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 

os Embargos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033046-90.2019.8.11.0041

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:

ALEXSSANDRO RAMOS DE FREITAS (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: 1043587-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013137-96.2018.8.11.0041

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:

MARCELLO RAMOS MATOS PEDROSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Ofício n.º 42/2020 

Dados do processo: Processo: 1013137-96.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 107.933,71; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[Contratos 

Bancários]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA Parte Ré: REU: MARCELLO RAMOS MATOS 

PEDROSO Assunto: Solicitação Faz Prezado(a) Senhor(a): Solicito a 

Vossa Senhoria que intime o Oficial de Justiça: JORGE EDUARDO LEIRIA a 

fim de devolver os mandados distribuído no Sistema PJE abaixo elencados: 

Autos 1013137-96.2018.811.0041 distribuição em 04/11/2019 em face de 

estar há mais de 100 dias, devidamente cumprido no prazo de 05 dias, nos 

termos da CNGC, sob as penas da lei. CUIABÁ, 2 de março 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041138-57.2019.8.11.0041

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:

ELESSANDRA COELHO ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041138-57.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais da executada pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Elessandra Coelho Almeida - 

CPF nº 990.571.311-53. Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, procedendo à citação da executada, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 02 de 

março 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: 1023001-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ALMEIDA ANTUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023001-95.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao TRE, tendo em vista que este juízo não 

possui convênio com o referido Sistema. II – Indefiro o pedido de consulta 

às operadoras de telefonia, visto que as referidas empresas não possuem 

convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. III – Indefiro o 

pedido de consulta de dados cadastrais à CEMAT e SANECAP, tendo em 

vista que não se tem mais acesso ao sistema Infoseg para consulta de 

dados cadastrais. IV – Tendo em vista que já houve a consulta junto ao 

sistema Bacenjud (Banco Central), conforme despacho de Id 22719221, 

defiro a consulta dos dados cadastrais da executada pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Marli 

Almeida Antunes - CPF nº 007.861.851-71. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação da executada, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 02 de março 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: 1046505-62.2019.8.11.0041

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:

FABIO DIEGO MONTEIRO MORAES - ME (EXECUTADO)

FABIO DIEGO MONTEIRO MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046505-62.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos executados pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Fabio Diego Monteiro 

Moraes - ME - CNPJ nº 19.489.117/0001-09. - Fabio Diego Monteiro Moraes 

- CPF nº 737.879.811-87. Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, procedendo à citação dos executados, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 02 de 

março 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: 1018836-05.2017.8.11.0041

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:

RAYSSA GOMES CONCEICAO (EXECUTADO)

CEVADA BURGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018836-05.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais das executadas pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Cevada Burgs 

Comercio de Alimentos Ltda - ME - CNPJ nº 24.232.497/0001-31. - Rayssa 

Gomes Conceicao - CPF nº 065.582.961-01. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação das executadas, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012039-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA LARA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012039-13.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais da executada pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Kenia Lara e Silva - CPF nº 

026.438.921-27. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à intimação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 02 de março 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: 1000040-92.2019.8.11.0041

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:

RFA COMERCIO DE PESCADO E FRUTOS DO MAR LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000040-92.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 
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dados cadastrais da requerida pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - RFA Comercio de Pescado e 

Frutos do Mar Ltda - ME (Benefish Distribuidora de Pescado) - CNPJ nº 

22.620.281/0001-18. 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 da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035632-71.2017.8.11.0041

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:

L. LACERDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035632-71.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais da requerida pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - L Lacerda Assessoria e 

Consultoria Empresarial Ltda - ME - CNPJ nº 20.385.062/0001-76. 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 da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040436-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL BRUNO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034171-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

EVANILDES DIAS LEITE (EXECUTADO)

LEILA GOMES CARDOSO (EXECUTADO)

RODOLFO MURILO GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu patrono 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob pena de 

desinteresse no prosseguimento da ação e desistência do feito, 

ensejando sentença sem julgamento do mérito nos termos do art.485 do 

CPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018686-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES (REU)

 

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-111 REMIÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO

Processo Número: 1004231-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT6009-A (ADVOGADO(A))

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (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. 

1004231-83.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Tendo em vista a 

manifestação da parte requerente junto ao ID 26789294, bem como ter 

este realizado depósitos nos autos, designo o dia 06/05/2020, às 15:00 

horas, para audiência de conciliação, devendo as partes comparecem 

munidas com propostas de acordo. Intimem-se as partes pessoalmente, e 

seus patronos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. A/Cuiabá, 02 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020594-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINEIA ZOZOMAZORE DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE 

TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO n. 1020594-48.2019.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 32.524,81 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ALINEIA ZOZOMAZORE DUARTE 

Endereço: AVENIDA PARECIS, 241, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-779 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

BANCO DO BRASIL (SEDE I), SBS QUADRA 1 BLOCO A LOTE 31, ASA 

SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-900 Senhor(a): REU: BANCO DO 

BRASIL SA A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 
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Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA -. 4ª BANCÁRIA Data: 

28/04/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 2 de março 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010946-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JORGE PIMENTEL SCHMIDT (REQUERENTE)

RAQUEL EVANGELINA PORCIUNCULA SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010946-78.2018.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o banco 

requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos o cálculo do 

débito do contrato de financiamento nº 000749691-5, garantido por 

alienação fiduciária o imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, que deu origem à 

consolidação da propriedade do bem, bem como, para manifestar-se 

sobre o extrato da Conta Única que acompanha a presente decisão. Após, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 02 de março 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: 1011590-55.2017.8.11.0041

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:

TIAGO MENDONCA CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011590-55.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Expeça-se o 

competente alvará em favor do executado, na forma determinada na 

decisão de Id 26188433, na conta bancária indicada na petição de Id 

28786768. II – Defiro o pedido do exequente, constante da petição de Id 

26440731. E para tanto, expeça-se alvará em favor da Cooperativa 

autora, do montante penhorado, R$ 4.854,02, com os rendimentos 

creditados, na forma indicada: agência 911, Conta Corrente nº 15809-7, 

Banco 748 - Sicredi, em nome de Assis, Castro, Vigo e Stuart Advogados 

S/S, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 07.727.121/0001-89. III – 

Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 02 de março 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: 1031163-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CABRAL COSTA (EMBARGANTE)

F C OPTICA EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031163-45.2018.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Ofício Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012109-93.2018.8.11.0041

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:

JUDSON JOSE GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Ofício n.º 43/2020 

Dados do processo: Processo: 1012109-93.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 19.941,09; 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: JUDSON JOSE GOMES Senhor: 

Suscito conflito negativo de competência para continuar processando esta 
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demanda, consoante se depreende os termos do inciso II e o caput do 

artigo 66 do Código de Processo Civil. Encaminho-lhe os autos em epígrafe 

por se tratar de autos distribuídos pelo Sistema PJE. Atenciosamente, 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito Ao Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha DD. Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 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: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046434-60.2019.8.11.0041

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:

CAMILA TAQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048084-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DOMINGOS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045009-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE LARA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036363-96.2019.8.11.0041

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))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON HERIVELTON MENDES CORREA (EXECUTADO)

J. H. MENDES CORREA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006074-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP (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: 1031523-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE ARAUJO FRANCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: 1021811-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINHA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025185-87.2018.8.11.0041

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:

GRACIELLE PATRICIA MONTEIRO DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019959-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PAES DE FARIAS (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: 1009040-53.2018.8.11.0041

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:

MARIO AQUINO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014867-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TORRES DIAS OAB - MG119047 (ADVOGADO(A))

LEONARDO BRAZ DE CARVALHO OAB - MG76653 (ADVOGADO(A))

DANIEL DINIZ MANUCCI OAB - MG86414 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (REQUERIDO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(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: 1008605-79.2018.8.11.0041

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:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (REU)

VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REU)

LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016781-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSO BENEDITO DAS NEVES (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: 1016781-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSO BENEDITO DAS NEVES (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: 1013118-61.2016.8.11.0041

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:

DIOGO VINICIUS PAZDZIORA (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: 1024067-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (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: 1014518-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FIDELIX DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT14908-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014240-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS SILVA FRANCA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030461-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MIRANDA DE MELLO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028223-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036078-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))
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HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036078-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CHARLES ADRIANO RODRIGUES 

TELES REU: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Despacho Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de março 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: 1001022-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILCE LEITE NOBREGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA OAB - GO33223 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001022-09.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BMW FINANCEIRA S.A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. REQUERIDO: ARILCE LEITE 

NOBREGA Despacho Vistos etc. Ante a ausência de assinatura da parte 

requerida, intime-se a parte autora para trazer aos autos o termo de 

acordo devidamente assinado pelas partes junto ID 29657803, bem ainda, 

promover a juntada do comprovante de restituição do bem à requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos para 

homologação do referido acordo. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832765 Nr: 38331-91.2013.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947334 Nr: 58749-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELLAYNNE HELENA DA SILVA AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 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 Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 876222 Nr: 14526-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA 

EPP, ODIVALDO DOS SANTOS, WALTER ANTONIO RONDINA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ, informando que não 

há conta para o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder 

Judiciário, para vincular a estes autos, os numerários bloqueados e 

transferidos, via Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio dos valores de fls. 73/78, no 

prazo de 02 (dois) dias.

II – Diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls. 101, expeça-se carta 

para intimação (via postal, com AR) do executado Odivaldo dos Santos, 

promovendo a ciência da penhora online via sistema Bacenjud de fls. 

73/78, para cumprimento no endereço indicado na consulta do sistema 

Infojud às fls. 82.

III – Intime-se o exequente para dar o regular andamento ao feito 

providenciando a citação do executado Walter Antônio Rondina Neto, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento.

Após, retornando o aviso de recebimento da carta de intimação expedida, 

certifique o necessário e voltem os autos conclusos para análise do 

pedido de fls. 115.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 899970 Nr: 29804-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI 

PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP, JEAN COLIN TALAVERA - OAB:230741/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta da executada, antes de 

analisar o pedido de arresto do bem descrito às fls. 87, defiro o pedido de 

consulta junto a Delegacia da Receita Federal às fls. 87/88, para 

localização de bens da executada:

- Nilza Spessoto Hernandes Marangoni Palhano, CPF n° 223.359.168-23.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome da executada.

III – Intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados das 

consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, bem 

ainda, promover ao andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 80316 Nr: 10785-08.2006.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fred Henrique Silva Gadonski - 

OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 295.

II – Em decisão proferida às fls. 410, foi determinada a remessa dos autos 

à Contadoria Judicial para realização de cálculo do débito atualizado.

As partes foram devidamente intimadas para manifestarem acerca do 

cálculo de fls. 424/431, pessoalmente (carta postal, com AR) e via 

imprensa, ambas as partes permaneceram inertes, deixando transcorrer o 

prazo, conforme certidão de fls. 443 e 458.

Assim, diante do silêncio das partes, HOMOLOGO o cálculo realizado pelo 

perito contábil de fls. 424/431, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

 III – Defiro o pedido de vista dos autos do executado, vindo às fls. 

478/489, pelo prazo legal, mediante carga.

IV – Após, intimem-se novamente as partes pessoalmente (via postal, com 

AR), e seus patronos via imprensa, para promoverem ao andamento do 

feito, requerendo o que entenderem 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.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 396784 Nr: 31003-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS, 

KATIA C. DA CRUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215

 Vistos etc.

I – Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 96/98, juntou as 

publicações do edital de citação da executada Katia C. da Cruz e Silva.

Extrai-se da certidão de fls. 199 que, embora citada por edital, a 

executada não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 199, informando que a executada 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

II – Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência ou não dos 

bloqueios efetuados nos veículos localizados via Sistema Renajud às fls. 

112, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado desistente 

de tal bloqueio/penhora.

III – Intime-se o executado João Wagner Rodrigues dos Santos, para 

manifestar acerca da petição de fls. 192/198, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, visto que 

este volume extrapola o número de folhas que comporta.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 289715 Nr: 10292-94.2007.811.0041

 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: MARCOS DE THADEU TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 13023 Nr: 3059-27.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINETE DOS ANJOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUILHERME LEAL 

CURVO - OAB:4.948/MT

 Em face do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo EXECUTIVO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do 

CPC/2015 e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, devendo 

incidir todas as orientações alí previstas.Consigno que a parte exequente 

poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição 

devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos 

termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, em caso de 

localização de bens de propriedade dos devedores/executados, devendo 

indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. Transitada em 

julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório Contador/Distribuidor 

para os fins previstos no Art. 3º do referido provimento.Inexistindo 

ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo dos autos, 

sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor até a 

efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. 

do Provimento 84/2014-CGJ).II – Indefiro o pedido de fls. 423, item I. Com 

efeito, este Juízo ainda não possui convênio com o sistema que permite a 

inserção do nome da executada em cadastro de inadimplente.III – 

Proceda-se baixa da restrição junto ao sistema Renajud, do veículo 

encontrado às fls. 397.P. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969204 Nr: 8967-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67650 Nr: 671-25.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO, JOÃO 

BATISTA DE PINHO, WILSON DE ARRUDA PINTO, Bolanger José de 

Almeida
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

OLIVEIRA MOURA - OAB:13132, LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT, MARCELO BIAGGIO NORBIATTO - OAB:21144

 Intimo o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao 

andamento do feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126988 Nr: 14769-05.2003.811.0041

 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): JOSÉ AIRTON GARCIA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:16.8016/SP, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE CUIABÁ - MT

 JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DIREITO BANCÁRIO

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS Nº: 14769-05.2003.811.0041 – CÓDIGO 126988

 ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PARTE REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

PARTE REQUERIDA: JOSÉ AIRTON GARCIA ROCHA

INTIMANDO: JOSÉ AIRTON GARCIA ROCHA, brasileiro, solteiro, torneiro 

mecânico, inscrito no CPF/MF sob nº 173.738.671-20, endereço: Rua H, nº 

30, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/08/2003

VALOR DA CAUSA: R$ 5.502,83

FINALIDADE: Intimação da parte requerida, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Diante do acordo firmado entre as partes, cópia 

de fls. 236/237, homologo por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos 

do artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no acordo. 

Proceda-se à imediata baixa da restrição de veículos realizada junto ao 

sistema Renajud (Detran/MT), consoante documento de fls. 220. Ante à 

renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

Cuiabá - MT, 26 de fevereiro de 2020.

Merly Heidelind Kim Sguarezi

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009045-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIETE MARQUES RAMOS (REU)

DULSIDIO RAMOS MOURA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que efetue a devida 

publicação do edital expedido em jornal local de ampla circulação, 

comprovando a realização do feito, nos termos e prazos legais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/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: 

1021163-20.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23899118. II – Defiro o pedido do requerido, constante da petição de Id 

27363153. E para tanto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito, nos parâmetros determinados na sentença proferida 

no Id 19958413. Após, vindo o cálculo da contadoria, intimem-se as partes 

para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 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: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/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: 

1021163-20.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23899118. II – Defiro o pedido do requerido, constante da petição de Id 

27363153. E para tanto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito, nos parâmetros determinados na sentença proferida 

no Id 19958413. Após, vindo o cálculo da contadoria, intimem-se as partes 

para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 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: 1000438-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1000438-73.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a devolução negativa da carta de citação (AR) de Id 

18929179, defiro o pedido de Id 26206249. Cite-se o requerido por edital, 

nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 
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citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1022747-88.2018.8.11.0041

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:

LUIZ HENRIQUE DOUGLAS DUTRA MARCONDES DE LUCENA (REU)

SO PEDRAS HOME OFFICE COMERCIO DE PEDRAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1022747-88.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 17602047, bem como a consulta de 

endereço realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 22018870, 

dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido 

de Id 25810432. Cite-se o requerido Luiz Henrique Douglas Dutra 

Marcondes de Lucena por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que no 

momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do 

CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 28 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: 1010151-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALERIO RODRIGUES 00116702150 (EXECUTADO)

JOSE VALERIO RODRIGUES (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: 1010151-72.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Ante a manifestação do exequente de Id 27096099 quanto à desistência 

da restrição veicular de transferência efetuada via Sistema Renajud, 

proceda-se a baixa da restrição do veículo localizado junto ao Id 

21975874. II - Intime-se o exequente, para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 02 de março 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: 1012502-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANICE ALVES DE MORAES (EXECUTADO)

VERA LUCIA RIBEIRO PRADO 22952349134 (EXECUTADO)

VERA LUCIA RIBEIRO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012502-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: VERA LUCIA RIBEIRO 

PRADO 22952349134, VERA LUCIA RIBEIRO PRADO, ANICE ALVES DE 

MORAES Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Devidamente intimados para 

o pagamento do débito, as executadas Vera Lucia Ribeiro Prado 

22952343134 e Vera Lucia Ribeiro Prado, não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução. Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de ID 21076948 do exequente Agência de Fomento do 

Estado de Mato Grosso S/A MT Fomento, CNPJ nº 06.284.531/0001-30, 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 em janeiro/2019 - R$ 22.594,77 (vinte e dois mil quinhentos e 

noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes as executadas: 

Vera Lucia Ribeiro Prado 22952343134 - CNPJ 15.055.706/0001-28 e Vera 

Lucia Prado Sales - CPF 229.523.491-34, e, consequentemente, formalizo 

o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as 

reservas mantidas pelo Banco Central. Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se as executadas, dando-lhes 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens das partes devedoras que possam ser penhorados, 

no prazo de 10 (dez) dias. II – Compulsando os autos constato que ainda 

não houve a citação da executada Anice Alves de Moraes. Assim, 

intime-se a parte autora para manifestar sobre a carta de citação com 

aviso de recebimento devolvido com motivo de “não existe o número”, 

juntando aos autos novo endereço da parte executada, a fim de viabilizar 

sua citação, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 

485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 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: 1048456-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE MELO SANTANA (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: 1048456-91.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro novamente a emenda à inicial de Id 29456400. II - Compulsando os 

autos verifico que a parcela indicada na exordial de Id 25477563 - pág. 2, 

é distinta da informada em planilha, constante de Id 29456401. Diante 
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disso, intime-se o requerente para esclarecer a divergência de parcelas, 

sendo a informada na exordial de Id 25477563 (14/09/2018) e em planilha 

de Id 29456401 (14/01/2019), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1012706-62.2018.8.11.0041

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:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (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: 1012706-62.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital de Id 27095957, tendo em vista que 

o requerente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar a 

requerida, uma vez que não pleiteou pela consulta de endereço junto ao 

sistema Infojud. 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 da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/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: 

1021163-20.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23899118. II – Defiro o pedido do requerido, constante da petição de Id 

27363153. E para tanto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito, nos parâmetros determinados na sentença proferida 

no Id 19958413. Após, vindo o cálculo da contadoria, intimem-se as partes 

para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 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: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/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: 

1021163-20.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23899118. II – Defiro o pedido do requerido, constante da petição de Id 

27363153. E para tanto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito, nos parâmetros determinados na sentença proferida 

no Id 19958413. Após, vindo o cálculo da contadoria, intimem-se as partes 

para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 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: 1003305-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS SOARES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003305-73.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: RUBENS SOARES LIMA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. O exequente comparece junto ao ID 18143762 

pleiteando o arresto por meio do sistema Bacenjud, ante a não localização 

do executado, consoante ID 16120050. Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para assegurar a efetivação de futura penhora para 

garantir a execução. Assim, com fulcro também em entendimento recente 

do STJ no REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 

04/04/2013, e ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de arresto, constrição, “online” constante de 

ID 26724189 do exequente Bradeso Administradora de Consórcios Ltda, 

CNPJ nº 52.568.821/0001-22, 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 até novembro/2017 - R$ 

169.001,01 (cento e sessenta e nove mil um reais e um centavo) que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: Rubens Soares Lima – CPF n. 072.549.521-90, 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 Auto de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Expeça-se mandado para que o Sr. Oficial de Justiça 

cumpra o §1º do art. 830 do CPC. Após, intime-se o executado, dando-lhe 

ciência do arresto formalizado, 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 o arresto 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, 

providencie o exequente o regular andamento do feito com a citação do 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 26 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: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/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: 

1021163-20.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23899118. II – Defiro o pedido do requerido, constante da petição de Id 

27363153. E para tanto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito, nos parâmetros determinados na sentença proferida 

no Id 19958413. Após, vindo o cálculo da contadoria, intimem-se as partes 

para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 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: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/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: 

1021163-20.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23899118. II – Defiro o pedido do requerido, constante da petição de Id 

27363153. E para tanto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito, nos parâmetros determinados na sentença proferida 

no Id 19958413. Após, vindo o cálculo da contadoria, intimem-se as partes 

para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 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: 1011659-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FGR TRANSPORTES EIRELI - ME (AUTOR(A))

FAUSTO GUIMARAES RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-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: 

1011659-19.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Banco 

Bradesco S/A apresentou na petição de Id 27253021, Embargos de 

Declaração do despacho proferido no Id 26660195, alegando a existência 

de omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto omisso e 

aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. 

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de 

irresignação no tocante a suposta omissão existente na sentença 

proferida pelo Juízo, constante do Id 26660195. Referida sentença julgou 

procedente o pedido da parte autora, declarando a nulidade da cobrança 

de tarifa constante do item 1.3 dos pagamentos autorizados, da Cédula de 

Crédito Bancário de nº 003.970.880, cobrada no valor de R$ 390,00 

(trezentos e noventa reais), bem como determinando sua restituição, em 

dobro. Em seus argumentos, aduz o embargante que os tribunais têm 

decidido quanto à legalidade da cobrança de tarifas, desde que contenha 

cláusula contratual expressa. Pediu a manutenção da cobrança da tarifa, 

alegando que a cláusula foi expressamente esclarecida aos devedores na 

Cédula assinada pelos mesmos, não incidindo nenhuma irregularidade 

sobre o pagamento desse valor. Apesar dos substanciosos argumentos 

expendidos pelo embargante, tenho que não merecem prosperar. Diante 

dos argumentos do banco, verifico ainda que o embargante não objetiva o 

aclaramento da sentença, para sanar contradição ou eventual omissão 

existente, mas apenas e tão somente a rediscussão da matéria, com a 

reforma/modificação da sentença. Entendo que o objetivo dos embargos 

declaratórios não é esse! Com efeito, a modificação do conteúdo da 

sentença é processualmente impossível, visto que já devidamente atingida 

pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida. Desta forma, deveria a modificação da sentença ser obtida pelo 

embargante através do recurso cabível. Assim, o argumento não merece 

guarida. Destaco, pretende o banco embargante a reapreciação dos 

autos, conforme fundamento da sentença, ressalto que é matéria já 

abordada e esgotada na sentença guerreada. Com essas considerações, 

conheço do embargos declaratórios e rejeito os mesmos. Intime-se. Após, 

certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 02 de março 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: 1008759-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIDA RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008759-29.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato que não há motivos para que a 

distribuição seja realizada por continência/dependência aos autos de n. 

1060275-25.2019.8.11.0041, posto que não possuem a mesma causa de 

pedir. Ademais, a cautelar de exibição de documentos tem natureza 

satisfativa. Não há conexão entre os feitos, exaurindo a competência 

deste juízo, concluindo que não há razão dos presentes autos serem 

distribuídos para esta vara. Neste sentido a jurisprudência: “EMENTA: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - NATUREZA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DE CONEXÃO 

COM A AÇÃO PRINCIPAL. - A ação cautelar de exibição de documentos 

não faz prevento o juízo, diante da possibilidade de ajuizamento de ação 

principal, haja vista que a ação cautelar de exibição de documentos é de 

natureza satisfativa, afastando qualquer vinculação entre as duas ações.” 

(TJMG – Processo Conflito de Competência n. 1.0000.12.091605-1/000, 

0916051-10.2012.8.13.0000 (1), Relator(a): Des.(a) Valdez Leite 

Machado, Órgão Julgador: 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 

04/04/2013, Data da publicação da súmula: 12/04/2013) Assim, determino 

que os presentes autos sejam desapensados e remetidos ao cartório 

distribuidor para que seja realizada a livre distribuição do mesmo (por 

sorteio/aleatório) ao juízo competente. Cumpra-se. A/Cuiabá, 02 de março 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009304-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIEDGA DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)
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NIEDGA DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

AZENIR DA SILVA (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: 1009304-02.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que o endereço apresentado na exordial 

de Id 29739704, é distinto do informado no contrato constante de Id 

29739707. Diante disso, intime-se o exequente para emendar a inicial, 

sanando-se a divergência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. II - Intime-se ainda o exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 02 de março 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: 1057031-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME DE MORAIS LEMES (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: 1057031-88.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que o contrato de Id 26716429, bem como 

a notificação de Id 26716434 e a planilha de Id 26716435, possuem dados 

distintos do constante na exordial de Id 26716416, no que tange ao nome 

do requerido Luis Guilherme de Morais Lemes, endereço, número do 

contrato, veículo, parcela pela qual o requerido foi constituído em mora e 

valor da causa. Diante disso, intime-se o requerente para emendar a 

inicial, sanando-se a divergência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Ademais, 

intime-se o requerente para trazer aos o competente instrumento de 

procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento. Com efeito, a procuração acostada à 

exordial se encontra vencida. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 02 de março 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: 1008939-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008939-45.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 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. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 02 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046874-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PRADO OLIVEIRA (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: 1046874-56.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 26636564 - pág. 1. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA HYUNDAI, 

MODELO I30 GLS 2.0 16V, CHASSI KMHDC51EBCU378465, PLACA 

OBI6686, RENAVAM 494527544, COR PRETA, ANO 11/12, MOVIDO À 

GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Comprovante do pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 26636566 - pág. 1, para o 

devido cumprimento de mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de 

justiça requisitar força policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo 

a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 

do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 02 de março 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: 1006180-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

ARSENIO VINE VINAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-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: 

1006180-16.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS 

LTDA - ME, JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA, ARSENIO VINE VINAS 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Cumpra a Secretaria o determinado na 

decisão junto ao ID 27890448, oficiando ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso, requisitando a vinculação do 

numerário penhorado neste feito junto ao ID 24047892, com urgência. II – 

Procedam-se as baixas necessárias acerca das restrições existentes nos 

prontuários dos veículos localizados via sistema Renajud, descritos junto 

aos ID’s 27890463 e 27890468. III – Defiro o pedido constante de ID 

29598934, expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

depositada nestes autos em favor do patrono do exequente, devendo ser 

transferido na conta e agência indicada junto ao ID 29598934 – pág. 01. 

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos para análise 

integral da petição constante de ID 29598934. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de março 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: 1031677-61.2019.8.11.0041

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:

BRUNNO MATHEUS BUENO DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031677-61.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: BRUNNO MATHEUS BUENO DA COSTA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. Deferida a liminar junto ao ID 23185239, o bem foi não foi 

apreendido. Compareceu o requerido espontaneamente aos autos, 

informando que as partes estão em negociação extrajudicial para 

pagamento do débito do contrato discutido, ID 27839925. Sabe-se que na 

ação de busca e apreensão, primeiramente cumpre-se a liminar, para em 

seguida o requerido ser devidamente citado. Portanto, primeiramente 

analisa-se o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, para 

posteriormente efetivar-se a citação do requerido, para a devida 

angularização processual. Assim, diante da certidão negativa lavrada pelo 

Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 25517582, intime-se a parte autora 

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 e arquivamento. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010814-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010814-55.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

24292090. Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos 

e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco do Brasil S/A e 

como executados: Teixeira Comércio de Alimentos Ltda – ME (nome 

fantasia: R. da Silva Nunes – Café e Lanches Me) e Rosemeire Lopes de 

Souza II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença constante da 

petição de Id. 27340640. Intimem-se os executados na forma indicada no 

artigo 513, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código. III – Em 

havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, renove-se 

a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 02 de março 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: 1056451-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1056451-58.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Trata-se de ação ordinária de revisão contratual com pedido de tutela 

antecipada, ajuizada por Edson Ferreira da Costa em face de Banco Pan 

S/A. Aduz o autor que firmou com o requerido contrato de financiamento 

com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$ 26.037,77 (vinte e 

seis mil trinta e sete reais e setenta e sete centavos), a ser pago em 48 

prestações, no valor de R$ 861,54. Argumenta a onerosidade excessiva 

do contrato, questionando a cobrança de juros remuneratórios abusivos, 

acima da taxa média de mercado, pedindo pela revisão do contrato. Assim, 

em sede de tutela antecipada, requer seja autorizada a consignação em 

juízo no valor que entende devido, qual seja, o valor de R$ 773,43 

(setecentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos), 

determinando ao requerido a exclusão de seu nome dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como, a inversão do ônus da prova, 

bem como os benefícios da justiça gratuita. 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. Neste 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 
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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). Quanto ao pedido de 

tutela antecipada, defiro em parte os pedidos constantes da petição de Id 

26620853. Assim, intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consigne em juízo o valor que entende devido (R$ 773,43), uma vez 

que não há qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito 

não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida, 

posto que analisar os pedidos de pagamento de contrato, em montante 

diverso do contratado (R$ 861,54), seria adentrar as questões de mérito, 

incabível neste momento. Desta forma, rejeito os demais pedidos. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da audiência e conciliação, na forma do art. 335, inciso I, do 

CPC, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, 

ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 02 de março 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: 1056945-20.2019.8.11.0041

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):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1056945-20.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante da 

manifestação do requerente de ID 29288037, determino o cancelamento da 

distribuição dos presentes autos, em vista a distribuição em duplicidade 

aos autos de n. 1057286-46.2019.8.11.0041. Cumpra-se. A/Cuiabá, 02 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010814-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010814-55.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

24292090. Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos 

e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco do Brasil S/A e 

como executados: Teixeira Comércio de Alimentos Ltda – ME (nome 

fantasia: R. da Silva Nunes – Café e Lanches Me) e Rosemeire Lopes de 

Souza II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença constante da 

petição de Id. 27340640. Intimem-se os executados na forma indicada no 

artigo 513, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código. III – Em 

havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, renove-se 

a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010814-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010814-55.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

24292090. Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos 

e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco do Brasil S/A e 

como executados: Teixeira Comércio de Alimentos Ltda – ME (nome 

fantasia: R. da Silva Nunes – Café e Lanches Me) e Rosemeire Lopes de 

Souza II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença constante da 

petição de Id. 27340640. Intimem-se os executados na forma indicada no 

artigo 513, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código. III – Em 

havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, renove-se 

a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010814-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010814-55.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

24292090. Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos 

e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco do Brasil S/A e 

como executados: Teixeira Comércio de Alimentos Ltda – ME (nome 

fantasia: R. da Silva Nunes – Café e Lanches Me) e Rosemeire Lopes de 

Souza II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença constante da 

petição de Id. 27340640. Intimem-se os executados na forma indicada no 

artigo 513, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código. III – Em 

havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, renove-se 

a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010814-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010814-55.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

24292090. Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos 

e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco do Brasil S/A e 

como executados: Teixeira Comércio de Alimentos Ltda – ME (nome 

fantasia: R. da Silva Nunes – Café e Lanches Me) e Rosemeire Lopes de 

Souza II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença constante da 

petição de Id. 27340640. Intimem-se os executados na forma indicada no 

artigo 513, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código. III – Em 

havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, renove-se 

a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010814-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010814-55.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

24292090. Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos 

e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco do Brasil S/A e 

como executados: Teixeira Comércio de Alimentos Ltda – ME (nome 

fantasia: R. da Silva Nunes – Café e Lanches Me) e Rosemeire Lopes de 

Souza II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença constante da 

petição de Id. 27340640. Intimem-se os executados na forma indicada no 

artigo 513, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código. III – Em 

havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, renove-se 

a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 02 de março 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: 1005916-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS WALKEN SILVA CRUZ BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005916-91.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 29367438 - pág. 1. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão da motocicleta MARCA 

SUZUKI, MODELO GSXR 750, CHASSI 9CDGR7LAJDM107397, PLACA 

OBN-0411, RENAVAM 00998424706, COR MARROM, ANO 13/13, MOVIDA 

À GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

a motocicleta, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, 

em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Comprovante do pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 29368541 - pág. 1, para o 

devido cumprimento de mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de 

justiça requisitar força policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo 

a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 

do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042816-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CARNEIRO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1042816-10.2019.8.11.0041 Ação: Monitória Embargante: Banco Cruzeiro 

do Sul S/A Embargado: João Batista Carneiro Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. O embargante apresentou junto ao ID 24581575 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão interlocutória proferida junto ao ID 24373678, 

pleiteando o acolhimento dos Embargos para suprir pontos omissos na 

referida decisão. Alega ter sido a referida decisão omissa por não ter 

analisado o seu pedido de pagamento de custas ao final do processo, 

apenas indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos 

em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo 

Civil é expresso e específico quando do cabimento dos Embargos de 

Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery 

Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, pág. 2120). Razão assiste ao embargante. Contradição 

existente no tocante ao dever de se aguardar decisão final nos embargos 

quanto às preliminares arguidas, para poder analisar o pedido de penhora 

online em contas dos executados e ao mesmo tempo ser determinado ao 

exequente dar andamento ao feito. Pelo exposto, ACOLHO os embargos 

declaratórios opostos para sanar a omissão contida na decisão de ID 

24373678, e, para tanto, defiro, excepcionalmente, o recolhimento das 

custas ao final do processo, ante a alegação de impossibilidade 

momentânea do requerente de custear as despesas processuais, em 

vista dos documentos trazidos aos autos, garantindo-lhe, dessa forma, o 

direito constitucional de acesso à Justiça. 2. Cite-se o devedor para 

pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 

custas processuais. 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. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023383-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 197 de 213



CARLOS LUCAS DA COSTA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023383-54.2018.8.11.0041 Ação: Ordinária de Revisão de Cláusulas 

Contratuais Embargante: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento 

Embargado: Carlos Lucas da Costa Rosa Decisão Interlocutória Vistos etc. 

O embargante apresentou junto ao ID 24285743 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida junto ao ID 23971357, pleiteando o 

acolhimento destes para sanar o erro material do nome da requerente 

constante no dispositivo da sentença, bem como para sanar a contradição 

existente pelos juros remuneratórios limitados na tabela de mercado do 

Banco Central do Brasil, e, ainda, serem limitados pelos empréstimos não 

consignados. Manifestou a embargada junto ao ID 24799102 pela 

manutenção da sentença. Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O 

Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120). O pedido do 

embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum nenhuma 

contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos. Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e 

jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo. Pretende o embargante a reforma da 

decisão, pedido este que não é cabível em sede de Embargos de 

Declaração. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e ACOLHO 

PARCIALMENTE os referidos Embargos opostos, tão somente no que 

tange ao erro material existente, para que se faça constar no Dispositivo 

da Sentença de ID 23971357: “ (...) Em face do exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação que Carlos 

Lucas da Costa Rosa move em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento 

e Investimento, nos termos do artigo 487, I, do CPC (...)” Mantenho na 

íntegra os demais termos da sentença. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 02 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000942-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IJOSIANY APARECIDA BASTOS DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000942-79.2018.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

60.746.948/0001-12, com sede em Osasco/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Ijosiany Aparecida Bastos de Matos, brasileira, 

inscrita no CPF sob n. 468.760.901-59, residente e domiciliada nesta 

Capital, expondo e requerendo o que segue. Alegou o banco que firmou 

com a requerida contrato de financiamento, no valor de R$ 35.245,89 

(trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no 

valor de R$ 943,97, com vencimento final em 15/8/2019, mediante Contrato 

de Financiamento para Aquisição de Bens de nº 3675780, garantido por 

Alienação Fiduciária, celebrado em 22/8/2014. Que tendo o requerido 

firmado contrato com cláusula de alienação fiduciária, sob n. 

90818/075-12, adquiriu o veículo MARCA: FIAT TIPO: Carro MODEL O: UNO 

ECONOMY 1.4 CHASSI: 9BD195173E060 7678, COR: PRATA ANO: 2014 

PLACA: QBC6018 RENAVA N: 1245041131. No entanto, o requerido não 

cumpriu com o pagamento das prestações, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pediu, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação da requerida para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Aduziu que o débito 

vencido do réu, devidamente atualizado até 18/1/2018 pelos encargos 

contratados importa em R$ 5.621,62 (cinco mil, seiscentos e vinte e um 

reais e sessenta e dois centavos), sendo que o valor total para fins de 

purgação da m ora em R$ 23.557,05 (vinte e três mil, quinhentos e 

cinquenta e sete reais e cinco centavos). Pugnando pelos meios regulares 

de prova, deu à causa o valor de R$ 5.621,62 (cinco mil, seiscentos e 

vinte e um reais e sessenta e dois centavos). A inicial veio instruída com 

os documentos, dentre eles o contrato em que se funda o pedido e a carta 

de notificação entregue, pela qual a requerida foi constituída em mora. Em 

decisão proferida no Id 11959408 foi deferida liminarmente a apreensão do 

veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido 

para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e 

apreensão constante do Id 14011610. Na petição de Id 14168268 

apresentou a requerida contestação. Em sua defesa arguiu a boa fé da 

requerida diante da não ocultação do veículo. Pediu pela designação de 

audiência de conciliação, a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita e inversão do ônus da prova. E ao final, pela 

improcedência da ação. Acerca da contestação manifestou-se o banco, 

impugnação de Id 16357785. Pela decisão de Id 24386151 designou o 

Juízo audiência de conciliação. Aporta aos autos no documento de Id 

26618748 a audiência de conciliação realizada, tendo a requerida se 

manifestado postulando pelo reconhecimento do adimplemento substancial 

do débito bem como, a intimação do banco para apresentar em Juízo o 

valor do bem, comprovando eventual leilão. Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de 

Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por 

Banco Bradesco S/A, contra Ijosiany Aparecida Bastos de Matos, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A presente ação 

comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 

eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Insta esclarecer que na Alienação Fiduciária em garantia 

dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado 

fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário para a 

aquisição), em garantia do pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa, o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Nos termos do Decreto-lei n. 911, de 1º de 

outubro de 1969, comprovada a mora ou o inadimplemento, o credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, que será concedida em liminar (artigo 3º do 

Decreto-lei n. 911/69). Verifica-se que a parte autora, ajuizou a presente 

ação de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, 

porquanto a requerida, apesar de notificada extrajudicialmente, 

permaneceu inadimplente com o pagamento das prestações do contrato 

de financiamento entabulado entre as partes. Entretanto, a requerida, 

tendo seu veículo apreendido, compareceu aos autos, postulando apenas 

e tão somente pela designação de audiência de conciliação. Assim, 

extrai-se dos autos o interesse da requerida em saldar seu débito com o 

requerente. Ora, o autor teve que acionar a máquina judiciária para fazer 

valer o direito de receber seu crédito e, somente depois de deferida a 

liminar, teve a requerida o bem apreendido. Quanto aos pedidos da 

requerida, constantes da defesa, tenho que merece acolhimento. No que 

tange aos benefícios da assistência judiciária gratuita, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 
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do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça em favor da requerida. No tocante à inversão do ônus da prova e 

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. Acerca do 

pedido da requerida manejado na audiência de conciliação, constante do Id 

26618748, que se refere ao reconhecimento do adimplemento substancial 

do débito, tenho que não merece acolhimento. Com efeito, acerca do 

adimplemento substancial o Superior Tribunal de Justiça entende pela 

inaplicabilidade da teoria do inadimplemento substancial. Portanto, é sólida 

a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do 

adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69. 

Nessa linha, a Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos 

a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem 

estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais 

Superiores. Segundo o STJ, a aplicação da teoria do adimplemento 

substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, 

nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas 

contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa 

avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias 

judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé 

contratual propugnada. E, neste sentido, colaciono julgado: EMENTA: 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

AFASTAMENTO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 

921/CPC. SEIS ANOS PARA A CITAÇÃO DA PARTE RÉ. 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. SÚMULA 283/STJ. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS PONTOS DE 

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EXARADO. ART. 239, § 1º, DO CPC. 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 

DECRETO-LEI Nº 911/69. ACÓRDÃO CONFORME PRECEDENTES DO STJ. 

SÚMULA 83/STJ. PONTOS DE INSURGÊNCIA. REVOLVIMENTO DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE 

PRESQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a 

conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão 

recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 

Aplicação analógica. No caso, a incidência do art. 921 do CPC/15 não foi 

especificamente impugnada nas razões de recurso especial. 2. É sólida a 

jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do 

adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69. 

Nessa linha, a Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos 

a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem 

estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais 

Superiores. 3. Os aspectos fáticos invocados pela ora agravante para 

sustentar que não se realizou o suprimento da citação por 

comparecimento espontâneo da parte ré desafiaram as premissas fáticas 

adotadas no v. acórdão recorrido. Sindicar aludido aspectos do caso 

concreto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório estabelecido 

nos autos, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. A suposta 

violação aos arts. 240, 802 do CPC/15 e 189 do CCB não foi objeto de 

exame nos fundamentos do acórdão recorrido exarado pelo Tribunal de 

origem. De tal modo, a invocação de violação a lei federal, neste caso, 

atrai a incidência do óbice sumular do enunciado 211/STJ. 5. Agravo 

Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.502.241/PR, Relator Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 

24/9/2019.) É certo que, nos termos do artigo 90 do Código de Processo 

Civil, o reconhecimento do pedido traz como consequência a 

responsabilidade pelos ônus de sucumbência. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. E, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Determino o banco requerente que informe nos autos se o veículo 

foi leiloado, bem como, apresente nos autos o valor de venda do bem. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte autora, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 

85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que 

ficará suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 02 de março de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006555-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006555-17.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: JULIO CESAR DIAS DE SOUZA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A Sentença Vistos 

etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Requerimento de Tutela Provisória 

proposta por Júlio Cesar Dias de Souza em face de Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, em fase de cumprimento de sentença. A presente 

ação foi julgada improcedente nos termos da sentença proferida junto ao 

ID 15424064. No entanto, o acórdão proferido no Recurso de Apelação 

constante no ID 24162509, deu parcial provimento ao recurso para julgar 

procedente a ação e condenar a parte executada ao pagamento de 

R$10.000,00 (dez mil) reais ao autor, a título de danos morais, invertendo o 

ônus sucumbencial. Certidão de trânsito em julgado em 19/09/2019. A 

parte exequente compareceu aos autos pleiteando pelo cumprimento de 

sentença, apresentando o cálculo débito atualizado, consoante ID’s 

24496016 e 24496019. O executado compareceu espontaneamente 

apresentando o pagamento da condenação a título de danos morais, junto 

ao ID 24519295. Em decisão proferida no ID 27132570, o Juízo deferiu o 

pedido de levantamento dos valores depositados na Conta Única ao 

exequente, bem como, promoveu a intimação do executado para efetuar o 

pagamento do débito remanescente, nos termos do artigo 523 do Código 

de Processo Civil. Alvará judicial em favor do exequente, expedido junto 

ao ID 27137800. O Banco executado compareceu aos autos informando o 

pagamento do valor remanescente da condenação, ID 28405505. A parte 

autora concordou com os valores depositados, requerendo a expedição 

de alvará judicial, ID 29051167. Assim, expeça-se alvará para 

levantamento de valores remanescentes depositados na Conta Única, em 

favor do patrono do exequente, na forma indicada junto ao ID 29051167. 

Ante o cumprimento da obrigação, julgo e declaro extinto o processo em 

fase de cumprimento de sentença, na forma da previsão contida no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Após, 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. 

AT/Cuiabá, 02 de março 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: 1021922-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO TEODORO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021922-13.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Jacinto Teodoro de 
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Jesus, devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente Ação 

de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Crefisa S/A, igualmente 

qualificado e representado, com as alegações e fundamentos que 

seguem. Afirmou o requerente que firmou com o requerido dois contratos 

de empréstimo pessoal, sendo um de n. 095010085268, em 11/05/2018, no 

valor de R$ 1.838,49 a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 440,02, 

com taxas de juros mensais de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano; e, um 

de n. 041330027647, em 09/01/2019, no valor de R$ 1.150,78 a ser pago 

em 12 parcelas mensais de R$ 550,00, com taxas de juros mensais de 

22,00% ao mês e 987,22% ao ano. Que não foram preenchidos os 

requisitos de contratação com o requerente, por se tratar de idoso 

analfabeto, não possuindo assinaturas de testemunhas, nem mesmo as 

exigências contidas no artigo 595 do CC. Ainda, de que o contrato deveria 

ser formalizado por instrumento público ou por instrumento particular 

assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento 

público. Relatou também acerca da incidência indevida no contrato de 

juros remuneratórios abusivos acima da taxa média de mercado. Assim, 

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do 

ônus da prova e a citação do requerido. Em sede de tutela antecipada a 

suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente. No mérito, 

pleiteou a nulidade dos contratos com a restituição em dobro dos valores 

que foram descontados de sua conta, ou, subsidiariamente, a aplicação 

das taxas de juros dos empréstimos em 2,8% ao mês, procedendo à 

restituição simples em favor do requerente, a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios. Pugnando pelos meios regulares de 

prova, deu à causa o valor de R$ 20.690,16 (vinte mil, seiscentos e 

noventa reais e dezesseis centavos). Acompanhando a inicial os 

documentos necessários. Em decisão de ID 20369503 foram concedidos 

os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a 

suspensão dos descontos na conta corrente do requerente e determinada 

a citação do requerido. Regularmente citado (ID 20976888), o Banco 

requerido apresentou contestação e documentos junto aos ID’s 21013861 

a 21014057, tempestivamente (certidão de ID 21983529), arguindo em 

sede de preliminar a inépcia da inicial pelo argumento de que o requerente 

não indicou o valor tido como incontroverso, da falta de interesse de agir, 

impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao requerente, 

pleiteando a extinção da ação sem julgamento de mérito. No mérito, 

argumentou acerca da legalidade dos encargos contratados, devendo 

permanecer o contrato entre as partes, não cabendo a limitação dos juros 

remuneratórios, posto que não houve ilegalidade ou abusividade praticada 

nos contratos. Afirmou ainda que o primeiro contrato foi quitado e o 

segundo encontra-se em aberto, e quando da contratação foram 

informadas as cláusulas contratuais ao requerente. Pleiteou ao final a 

improcedência total da ação e a condenação do requerente nas custas e 

verbas de sucumbência. Apresentou o requerido Agravo de Instrumento 

da decisão inicial junto aos ID’s 21389169 a 21389171. Indeferido efeito 

suspensivo, ID 21983720. Junto aos ID’s 24681826 a 25996852 constam 

os acórdãos proferidos no mencionado Agravo de Instrumento, dando 

parcial provimento ao mesmo, para que o desconto do empréstimo se 

limitasse aos jutos no importe de 6,64% ao mês, observando o limite de 

30% da renda do requerente, até julgamento final da ação. Intimado, o 

requerente apresentou impugnação à contestação junto ao ID 22504461, 

contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando seus pedidos 

iniciais. Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda 

pretendessem produzir, o requerente pleiteou pela designação de 

audiência de instrução, e o requerido pelo julgamento antecipado da lide. 

Após, foram intimadas as partes para manifestarem interesse em 

audiência de conciliação ou possibilidade de acordo, ambos manifestaram 

pelo desinteresse. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação de nulidade contratual c/c 

indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de 

urgência, promovida por Jacinto Teodoro de Jesus em face de Crefisa 

S/A, na qual o requerente pleiteou a nulidade dos contratos firmados por 

se tratar de parte idosa e analfabeta, não preenchendo os requisitos para 

tal contratação, ou, subsidiariamente, pela revisão dos juros incidentes 

nos contratos por serem abusivos, chegando a 987,22% ao ano, a 

restituição do indébito e indenização por danos morais. Incide à hipótese 

vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo 

Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria 

exclusivamente de direito. Antes de adentrar ao mérito, passo ao exame 

das preliminares arguidas. Das preliminares - Da impugnação ao 

deferimento da justiça gratuita Insurge-se o requerido, em sede de 

preliminar, contra decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao 

requerente. Sem razão o requerido. Tal fato não tem o alcance pretendido 

pelo requerido, qual seja, a revogação da decisão, pois o autor preenche 

os requisitos para a concessão do benefício, conforme fundamentação da 

decisão concessiva. Rejeito, pois, a preliminar. -Da inépcia da inicial 

Alegou o requerido a inépcia da inicial em razão do descumprimento dos 

requisitos do artigo 330, §2º do CPC. Arguição infundada. Com efeito, a 

inicial é suficientemente clara, ademais, demonstrou o requerente quais as 

cláusulas que pretende revisar, fundamentando seus pedidos, elencando 

as possíveis abusividades e o valor que entende por incontroverso, não 

havendo que se falar em inépcia da inicial e seu indeferimento. Por outro 

lado, a inicial atende satisfatoriamente aos requisitos do art. 319 do CPC. 

AFASTO a preliminar de inépcia da inicial. - Da falta de interesse de agir 

Ainda, o requerido contrapõe aos argumentos do requerente, alegando 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir. Quanto à 

falta de interesse processual, inteiramente descabida a arguição do 

requerido de extinção do processo com base no artigo 485, VI do CPC, 

isso porque o interesse de agir evidencia-se na medida em que a parte se 

vê diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de 

proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do 

procedimento processual adequado, não havendo assim porque falar em 

falta de interesse processual. REJEITO, igualmente, a preliminar. Passo 

agora à análise do mérito da presente ação. Da aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Conforme decisão de ID 20369503, tenho como 

incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, 

invertendo o ônus probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e 

jurídica do requerente. Da declaração genérica de cláusulas abusivas nos 

contratos firmados entre as partes O art. 141 do Código de Processo Civil 

reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 

conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 

tendo em vista que era possível à parte requerida determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Do mérito O requerente 

afirma que não houve regularidade nas contratações realizadas com o 

requerido, e, assim, não há como serem considerados válidos os 

contratos firmados pelas partes, reconhecendo a ilicitude das cobranças, 

bem como a nulidade dos respectivos contratos. Ou, a limitação dos juros 

incidentes nos contratos, afirmando serem estes abusivos, chegando a 

987,22% ao ano. Já o Banco requerido afirmou que a celebração foi lícita, 

não havendo qualquer nulidade no referido instrumento negocial. Como 

acima exposto, às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de 

Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”). Dispõe o art. 14 do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Desta feita, a responsabilidade do requerido pelos 

danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo 

desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Tratando-se de ação 

de nulidade contratual, a própria natureza jurídica desta faz com que 

recaia sobre o requerido a obrigação de demonstrar a origem e a licitude 

da cobrança, visto que inviável ao requerente a produção de prova 

negativa. Inclusive pelo constante no artigo art. 373 do CPC, II do CPC, que 

determina ser do requerido a incumbência de demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Pelo constante dos autos, 

junto aos ID’s 21013884 a 21013888, o próprio requerido traz cópia dos 

contratos firmados pelas partes, não constando assinatura de 

testemunhas, nem de procurador, tão somente com a digital do 

contratante, e apenas no recibo a assinatura do requerente, diga-se de 

passagem, de difícil leitura. Ocorre que o requerente é idoso e analfabeto, 

e, diante desse contexto, para que o negócio jurídico tenha validade, é 

necessário que haja observância de algumas formalidades legais, quais 

sejam, tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica 

dizer, na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório 

devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador 

constituído, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público. In 
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casu, não restaram preenchidos os requisitos de validade do negócio 

jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, 

todos do Código Civil, o que, como alhures mencionado, sequer fora feito 

juntada do instrumento de contrato firmado entre as partes. Neste sentido 

é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO 

MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E 

ANALFABETA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – 

RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – DANO 

MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR 

PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. 

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo 

não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e 

indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa. As quantias 

indevidamente descontadas dos proventos da consumidora devem ser 

restituídas em dobro, segundo a inteligência do artigo 42, parágrafo único, 

do Código de Defesa do Consumidor. A aferição do valor da indenização 

deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, 

s i t u a ç õ e s  o b s e r v a d a s  n o  c a s o  d o s  a u t o s .  ( N . U 

0000626-04.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020) (grifo 

nosso) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO 

DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS 

LEGAIS NÃO OBSERVADOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE 

COM O DECURSO DO TEMPO – RESSARCIMENTO DOS VALORES 

DESCONTADOS EM DOBRO – MÁ-FÉ DEMONSTRADA - DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem 

validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de 

procurador constituído por instrumento público, assim não verificado o 

preenchimento dos requisitos necessários para a validade da contratação, 

deve ser reconhecida sua nulidade. “(...) os negócios jurídicos 

inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não 

são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o 

decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer 

tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg 

no AREsp 489.474/MA). (...)” (ex vi - N.U 1000614-37.2017.8.11.0025, 

RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 

12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019). Os descontos oriundos do 

benefício previdenciário oriundos do contrato nulo, deverão serem 

restituídos em dobro (art. 42 do CDC). O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Alterado 

substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser 

invertidos. (N.U 0001085-09.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) 

(grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E 

ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS 

INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA 

ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA- OMISSÃO - AUSÊNCIA DE 

VICIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. Os 

embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litigio. 

(N.U 0001802-14.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020) 

(grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA 

IMPROCEDENTE – CONTRATO DECLARADO NULO - CONTRATAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS 

LEGAIS NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem 

validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de 

procurador constituído por instrumento público. Não verificado o 

preenchimento dos requisitos necessários para a validade da contratação, 

mostra-se correta a declaração de nulidade do contrato.” (TJMT AP 

0005631-79.2013.811.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM 

PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - APOSIÇÃO DE DIGITAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO 

OBSERVADOS – CONTRATOS DECLARADOS NULOS – APLICAÇÃO DO 

CDC – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O negócio jurídico 

firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de 

escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por 

instrumento público. “Não comprovado o engano justificável, em relação às 

cobranças indevidas, a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do 

que o consumidor pagou em excesso, é a medida que se impõe.” (TJMT, 

AP N° 77009/2014). “Os descontos indevidos no benefício previdenciário, 

relativo à dívida inexistente, ultrapassam os percalços do cotidiano, 

porquanto atinge verba de caráter alimentar, destinada, de maneira geral, 

ao sustento do indivíduo e de sua família, não havendo como se afastar a 

obrigação da instituição financeira em indenizar o dano moral suportado” 

(TJMT, AP Nº 79560/2015). A circunstância de que o banco também foi 

vítima de fraude não é suficiente para elidir o nexo de imputação de 

responsabilidade. Deveria ter demonstrado a adoção de medidas 

consistentes na verificação da idoneidade dos documentos. Mas não o 

fez.” (TJ/MT AP 1002821-61.2017.811.0040, DES. SEBASTIAO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (grifo nosso) Logo, ante a 

ausência de contrato válido, configura-se a responsabilidade do Banco 

requerido, no que tange a realização de descontos indevidos na conta do 

requerente, tendo em vista o risco inerente às suas atividades, consoante 

entendimento sedimentado na Súmula n. 479, do STJ: “Súmula 479: As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias.”. Desta forma, não há dúvida acerca do 

defeito na prestação de serviço por parte do Banco requerido, não 

havendo que se falar em exclusão de responsabilidade, que, longe de ser 

considerado como exercício regular de direito, caracterizou ato ilícito. 

Seguindo este raciocínio, não comprovada a manifestação de vontade da 

parte contratante em celebrar o contrato, em consonância com as 

exigências legais para o caso de se tratar de pessoa idosa e analfabeta, a 

iniciativa do Banco requerido, instituição bancária, de tomar e concretizar 

a cobrança constitui ato ilícito, pois o seu enriquecimento não teve causa 

jurídica, sendo devida a restituição ao requerente dos valores 

descontados do mesmo. Quanto à restituição tenho que, o quantum 

descontado indevidamente do requerente, lhe seja restituído em dobro (art. 

42, CDC). Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis: 

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO 

JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – descontos sobre 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA ANALFABETA – NÃO 

OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO 

ASSINADO A ROGO E subscrito por DUAS TESTEMUNHAS – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO 

MORAL CONFIGURADO – quantum mantido – VALOR REPARATÓRIO – 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO. 1– Nos termos do 

art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por 

pessoa analfabeta só é possível quando presente sua assinatura a rogo 

devidamente acompanhada de instrumento subscrito por duas 

testemunhas, assegurando a parte hipossuficiente, o conhecimento do 

conteúdo do contrato e suas consequências. 2 – Diante da negativa da 
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contratação, cabe ao réu comprovar o fato modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Não desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a 

cobrança efetivada indevidamente no benefício previdenciário da apelada, 

comprovando, com isso, a falha na prestação do serviço, o que dá ensejo 

ao dano moral. 3– Evidenciada a má-fé, as parcelas indevidamente 

descontadas devem ser restituídas em dobro, consoante prescreve o art. 

42 do CDC.” (N.U 0000277-04.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 

27/06/2019) (grifo nosso) “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

FIRMADO COM INDÍGENA NÃO INTEGRADO À SOCIEDADE, IDOSO E 

ANALFABETO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO 

TUTELAR COMPETENTE (ART. 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO) – 

INOBSERVÂNCIA – EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO, COM 

MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS 

TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

– NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – 

NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - 

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO – 

MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Os contratos firmados entre 

índio não integrado à sociedade e qualquer pessoa estranha à 

comunidade indígena deverão ter assistência do órgão tutelar competente, 

sob pena de serem nulos (art. 8º do Estatuto do Índio). Nos termos do CC, 

aplicado subsidiariamente aos silvícolas, para a validade do contrato 

firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam 

observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com 

poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim 

de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da 

avença e das suas consequências. Os negócios jurídicos inexistentes e 

os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são 

suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso 

do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, 

não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no 

AREsp 489.474/MA). Não demonstrada a regularidade na contratação, 

tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente 

na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano 

moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as 

parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro 

(art. 42 do CDC). A condenação em litigância de má-fé exige a presença 

de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.” (N.U 

1000614-37.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) 

(grifo nosso) E, no mesmo sentido, ainda cito os seguintes precedentes do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: N.U 

1000258-20.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019; N.U 

1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019. Assim, os 

valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, 

acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 

1% (um por cento), a partir de cada desembolso. Quanto aos danos 

morais, entendo que a presente situação ultrapassa o mero dissabor, 

justificando, com fundamento nos artigos 186 e 944, ambos do CC/2002, 

uma verba indenizatória, pois, além de não ter sido comprovada a 

contratação, a parte requerente vem sendo submetida a descontos 

mensais em sua conta e seus proventos. Procedendo assim, 

necessariamente, o reconhecimento da existência do abalo moral do 

requerente, o qual arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado de 

maneira proporcional, levando em conta as particularidades do caso em 

questão. DISPOSITIVO Em face do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação que Jacinto Teodoro de 

Jesus move em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência: 1. Declaro a 

inexistência dos contratos de n. 095010085268 e 041330027647 e 

determino a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados 

do requerente, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a 

partir de cada desconto indevido (Súmulas n. 54 e 43 do STJ); 2. Condeno 

o Banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir do 

arbitramento (Súmula 362, do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a contar do evento danoso (Sumula 54 do STJ), ou seja, a primeira 

contratação, em 11/05/2018. Condeno ainda o Banco requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 20% (vinte por cento) 

do valor da condenação devidamente atualizada. A liquidação de sentença 

deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. 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, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011768-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR RODRIGUES CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011768-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: JOACIR RODRIGUES CARVALHO Sentença Vistos 

etc. Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 36.900.256/0001-00, com sede em 

Cuiabá - MT, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este 

juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Joacir 

Rodrigues Carvalho, pessoa jurídica, inscrito no CPF sob n. 

342.119.858-68, expondo e requerendo o seguinte: Alega que firmou 

Cédula de Crédito Bancário sob n. 963383, em 31/10/2014, tornando-se 

credor do requerido da quantia de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil 

reais), tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 

“VEÍCULO MARCA/MODELO HONDA/ CIVIC – EXR – AUTOMÁTICO FLEX, 

CHASSI 93HFB9670EZ11182, RENAVAM 00535302142, PLACA 

OBJ-8305, COR PRETO, ANO 2013/2014”. No entanto, o requerido não 

cumpriu com o pagamento das prestações, com vencimento em 

19/01/2015, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n.º 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 197.269,56 (cento e noventa e sete mil duzentos e sessenta e 

nove reais e cinquenta e seis centavos). A inicial veio instruída com 

documentos, dentre eles o contrato em que se funda o pedido no ID 

13002559, e também a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido 

constituído em mora, ID 13002557. Em decisão proferida junto ao ID 

14029669, foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da 

garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido para os termos 

da ação. Expedido e cumprido o mandado de busca e apreensão, o bem 

foi apreendido consoante informação do Sr. Oficial de Justiça no ID 

2476932 – pág. 03. Embora devidamente citado junto ao ID 24761932, o 

requerido permaneceu silente, consoante informa a certidão de ID 

27973723. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Cooperativa de Crédito 

dos Médicos, outros profissionais da Saúde e Empresários de Mato 

Grosso – Unicred Mato Grosso contra Joacir Rodrigues Carvalho, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, o 
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requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do NCPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de 

defesa nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação 

que instrui a inicial, destacando-se o Cédula de Crédito Bancário no ID 

13002559 e a notificação extrajudicial (ID 13002557) demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. AT/Cuiabá, 02 

de março de 2020 Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023662-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA OAB - MT21606-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: 1023662-11.2016.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão, devidamente sentenciada, Id 9849851, com trânsito 

em julgado, certidão de Id 13242513, em fase de cumprimento de 

sentença, decisão de Id 13756758. Cumprindo a sentença, foi apreendido 

o veículo objeto da lide, consoante auto de apreensão de Id 26293642. 

Diante da certidão de Id 27422654, dando conta do transcurso do prazo 

ao executado para manifestar-se, tenho que o devedor cumpriu sua 

obrigação. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes por conta do executado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se. Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 02 de março 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: 1036007-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036007-38.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Apesar da 

manifestação da parte requerente de ID 25489023, em vista da 

manifestação do Banco requerido junto ao ID 28854709, homologo por 

sentença o acordo celebrado pelas partes e instrumentalizado junto ao ID 

24833123, devidamente assinado por ambas as partes, pondo fim ao 

litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. 

Honorários conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, conforme 

artigo 90, §3º do CPC. Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes, com as cautelas 

de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 02 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038009-44.2019.8.11.0041

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:

DANILO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-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: 

1038009-44.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: DANILO RODRIGUES DA SILVA Sentença Vistos etc. 

Mapfre Seguros Gerais S/A pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob n. 061.074.175-000138, com sede em São Paulo - SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Danilo Rodrigues da Silva, 

pessoa jurídica, inscrito no CPF sob n. 732.008.591-72, expondo e 

requerendo o seguinte: Alega que firmou Cédula de Crédito Bancário sob 

n. 9129919610, tornando-se credor do requerido da quantia de R$ 

38.087,43 (trinta e oito mil oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), 

tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: “VEÍCULO 

MARCA/MODELO VOLKSWAGEN/ SAVEIRO 1.6 CE TROOP, CHASSI 

9BWLB05U1AP120262, RENAVAM 0198639937, PLACA NJJ-1153, COR 

BRANCA, ANO 2010/2010”. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações, com vencimento em 20/03/2018, ensejando 

com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao 

final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido 

para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n.º 911/69. 

Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 

31.543,98 (trinta e um mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e 

oito centavos). A inicial veio instruída com documentos, dentre eles o 

contrato em que se funda o pedido no ID 23072738, e também o 

instrumento de protesto pela qual foi o requerido constituído em mora, ID 

23072947. Em decisão proferida junto ao ID 23839643, foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. Expedido e 

cumprido o mandado de busca e apreensão, o bem foi apreendido 

consoante informação do Sr. Oficial de Justiça no ID 24828930 – pág. 01. 

Embora devidamente citado junto ao ID 24828931, o requerido permaneceu 

silente, consoante informa a certidão de ID 28000405. Vieram-me os autos 

conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

“Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, 

ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A contra Danilo Rodrigues da Silva, 

acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, o 

requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 
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do NCPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de 

defesa nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação 

que instrui a inicial, destacando-se o Cédula de Crédito Bancário no ID 

23072738 e o instrumento de protesto (ID 23072947) demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de março de 

2020 Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725155 Nr: 20863-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMÁRIO FORTE DALTRO, JAN AUREO 

GOMES DE ANDRADE, LUIS GILBERTO MALACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678-A, LÍLIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA 

(PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755

 SENTENÇA.

1. Relatório:

Trata-se de “Ação Civil Pública de Responsabilidade Por Ato de 

Improbidade Administrativa, com Pedido de Indenização Por Danos 

Causados ao Erário”, ajuizada pelo Município de Cuiabá em face Osmário 

Forte Daltro, Jan Áureo Gomes Andrade e Luiz Gilberto Malaco, todos 

devidamente qualificados.

Narra o autor que a Auditoria de Controle Interno do Município de Cuiabá 

realizou auditoria relativa ao processo de aquisição de um veículo 

Micro-Ônibus, tendo verificado a ocorrência de “irregularidades graves” 

no tocante à compra, realização da despesa pública e seu respectivo 

registro contábil.

Diz que, conforme apurado, a Secretaria Municipal de Turismo e 

Desenvolvimento de Cuiabá firmou o Protocolo de Intenções – 

“PMC/IFMT/01/2009” com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, no qual restou consignada a obrigação 

da Prefeitura em disponibilizar um veículo Micro-Ônibus para que o referido 

instituto pudesse executar os serviços de “City Tour” na Capital.

Afirma que a aquisição do veículo, contudo, negócio jurídico firmado pelos 

requeridos, foi realizada em desconformidade ao que prescreve a Lei nº 

8.666/93, além de ter redundado em danos ao erário municipal e óbice à 

execução do projeto cultural em questão, ocasionando, portanto, prejuízos 

diretos à população cuiabana.

Descreve que as apurações realizadas comprovam que o requerido 

Osmário Forte Daltro, no exercício do cargo de Secretario Municipal de 

Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, efetuou a compra do 

veículo micro-ônibus, modelo VW/Polo Senior/GVO, ano 2000, Placa KQN 

5507, sem licitação pública, não havendo qualquer autorização para 

dispensa ou inexigibilidade da concorrência pública.

Registra que os requeridos Osmário Forte Daltro e Jan Áureo Gomes 

Andrade, no exercício dos cargos de Secretário Municipal e Coordenador 

Administrativo e Financeiro, respectivamente, encaminharam missiva ao 

Gerente do Banco ABN Amro Real, solicitando a transferência de R$ 

90.000,00 (novem mil reais) da conta corrente nº 9749722-1 – Funger 

Microcrédito, Agência nº 1360, Banco Itaú, em favor do requerido Luiz 

Gilberto Malaco, transferência efetivamente realizada em 16.02.2009.

Ademais, diz o autor que o ato aludido, além de ter sido realizado sem o 

processo licitatório, não observou procedimentos concernentes à 

execução da despesa pública (empenho, liquidação, pagamento), bem 

como não foi procedido o registro contábil e patrimonial da aquisição.

Expõe, ainda, que o pagamento da venda do veículo foi realizado em prol 

do requerido Luiz Gilberto Malaco, porém, a documentação de tal bem 

móvel encontra-se em nome de terceiro (Francisco P. Tavares Melo-ME), 

além de estar consignada uma ordem de restrição judicial, o que causou 

óbice à transferência da propriedade em favor do Município de Cuiabá.

Afirma que por não ter sido regularizada a documentação do micro-ônibus 

em prol do Município, restou frustrado o protocolo de intenções firmado 

entre a Prefeitura e o IFMT, pois não houve a efetiva disponibilização do 

veículo, obrigação assumida pela municipalidade.

Sustenta, assim, que as ações dos requeridos causaram prejuízo ao 

erário, bem como atentaram contra os princípios da administração pública, 

pelo que incorreram em atos de improbidade administrativa previstos nos 

arts. 10 e 11, ambos da Lei nº 8.429/1992.

Documentos juntados à inicial (fls. 31/124).

Em despacho inicial, a medida cautelar de indisponibilidade de bens 

pugnada na inicial foi indeferida, sendo determinada a notificação dos 

requeridos (fls. 125/129).

Os requeridos foram notificados: Osmário Forte Daltro (fl. 136); Jan Áureo 

Gomes Andrade (fl. 157); Luiz Gilberto Malaco (fl. 206).

Ouvido como custus legis, o Ministério Público opinou pelo recebimento da 

inicial (fls. 214/215).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Após, o requerido Jan Áureo Gomes compareceu aos autos por meio de 

advogado constituído, suscitando nulidade absoluta (fls. 340/351).

É a síntese.

DECIDO.

 2. Fundamentação.

2.1. Preliminar:

Conforme anotado no relatório, após a conclusão do feito como apto a 

julgamento, o requerido Jan Áureo Gomes Andrade compareceu aos autos 

aduzindo a existência de nulidade absoluta, por ausência da notificação 

prévia prevista no art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92.

Afirma que ao tempo de sua notificação, foi informado como seu, o 

endereço “Av. Dom Bosco, nº 40, bairro Goiabeiras, Cuiabá”, local onde tal 

ato processual consta nos autos como realizado em 30.01.2012, conforme 

certidão de fl. 157.

 Porém, diz o requerido que, a despeito da referida certidão que atestou 

sua notificação, ele nunca residiu naquele endereço, o que pode ser 

comprovado pelas certidões seguintes em que tentou-se sua citação 

naquele mesmo local, e as diligências foram negativas (fls. 226, 238, 246, 

254).

 Pois bem.

O art. 17, §§ 6º, 7º e 8º, da Lei de Improbidade Administrativa disciplinou 

um procedimento prévio ao recebimento da petição inicial em ações de 

improbidade administrativa, a exemplo do previsto pelo art. 514 do CPP 

[crimes funcionais] e pela Lei n.º 8.038/90 [crimes de competência 

originária], verbis:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo 

Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias 

da efetivação da medida cautelar.

§6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham 

indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões 

fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas 

provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas 

nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

 §7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará 

a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que 

poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 

quinze dias.

 §8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão 

fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”.

 De tal forma, no juízo de admissibilidade da inicial na ação de improbidade 
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administrativa, a ratio da norma foi a de “criar uma importante barreira 

processual ao processamento de lides temerárias e injustas, destituídas 

de base razoável (‘indícios suficientes da existência do ato de 

improbidade’, na dicção do §6º), preservando não só o agenda público e a 

própria Administração, cuja honorabilidade se vê também afetada, como 

também o Poder Judiciário, órgão de soberania estatal que deve ser 

preservado de ‘aventuras processuais.” (GARCIA, Emerson e Rogério 

Pacheco Alves. Improbidade Administrativa, p. 1042. Saraiva Jur, Rio de 

Janeiro. 9ª ed. 2017).

Não por outra razão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser 

dispensável o procedimento de admissibilidade quando a petição inicial 

estiver lastreada em inquérito civil, ou seja, instruída com base razoável 

(REsp n.º 896632/RO, 2ª T., rel. Min. Herman Benjamin, j. em 28/10/2008; 

REsp 944555/SC, 2ª T., rel. Min. Herman Benjamin, j. em25/11/2008 ). Além 

disso, é pacífico no âmbito dessa Corte Superior de Justiça que “a 

ausência de notificação do réu para a defesa prévia, prevista no art. 17, 

§7º, da Lei de Improbidade Administrativa, só acarreta nulidade se houver 

prejuízo (pas de nullité grief)” (EResp 1.008.632/RS, rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, 1ª S., j. em 11.02.2015; AgRg no REsp 1.336.055/GO, 

rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 10/06/2014).

Como se vê, ao contrário da sustentação trazida pelo requerido, a 

ausência de notificação para apresentar defesa preliminar não é causa de 

nulidade absoluta, mas sim relativa, sujeitando-se, portanto, à preclusão 

consumativa.

No caso dos autos, apesar do requerido Jan Auréo afirmar que não foi 

notificado, o Oficial de Justiça responsável pela diligência realizada em 

30.01.2012 informou que a sua notificação foi realizada naquela 

oportunidade, bem como que “recebeu a contrafé”, porém, se negou a 

exarar assinatura no mandado.

Como é cediço, há presunção de veracidade na certidão feita pelo Oficial 

de Justiça, o qual é detentor de fé pública . Logo, para que suas 

informações acerca da regularidade da notificação sejam desconstituídas, 

seria necessária a produção de prova robusta.

 O requerido, por outro lado, sem qualquer prova segura a esse respeito, 

sustenta que nunca residiu no endereço anotado no mandado de fls. 156, 

apenas com a alegação de que as tentativas seguintes de citá-lo no 

mesmo local foram infrutíferas.

De todo modo, independentemente das razões pelas quais o requerido 

contesta a certidão de fls. 157, a alegação de nulidade por ausência de 

notificação, como já afirmado em linhas anteriores, sujeita-se à preclusão.

Após o recebimento da inicial, o requerido Jan Áureo foi devidamente 

citado, via carta precatória, conforme certidão de fls. 332-V, o que 

ocorreu em 09.07.2018. Porém, não apresentou contestação, tanto que 

restou reconhecida sua revelia (decisão de fls. 334/335).

Do que se abstrai da petição de fls. 340/351, o requerido compareceu nos 

autos para alegar a mencionada nulidade somente em 05.04.2019, ou seja, 

quando decorridos cerca de 08 meses do prazo para contestar, estando a 

discussão preclusa.

Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.417 - MA (2017/0274926-1) RELATOR : 

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES ...ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE 

FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA AO 

RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. ... Trata-se de recurso especial interposto por MARCIA 

DE JESUS BUZAR BACELAR NUNES em face de acórdão prolatado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado (e-STJ fls. 

488/489): APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO 

DECLARADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ATO 

ÍMPROBO. CONFIGURAÇÃO. ATENTADO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

SANÇÕES DO ART. 12 DA LEI DE IMPROBIDADE. CUMULAÇÃO DE PENAS. 

DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. 1. O Apelo foi interposto no dia 22/07/2015, 

ou seja, no último dia do prazo legal, sendo, portanto, tempestivo. 2. No 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que, 

em ação civil pública na qual se apuram atos de improbidade 

administrativa, a ausência da notificação do réu para a defesa prévia, 

prevista no art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/1992, só acarreta nulidade 

processual se houver comprovado prejuízo. 3. Da interpretação 

sistemática da Lei 8.429/92, especialmente do art. 17, § 10, que prevê a 

interposição de agravo de instrumento contra decisão que recebe a 

petição inicial, infere-se que eventual nulidade pela ausência da 

notificação prévia do réu (art. 17, § 7o) será relativa, precluindo caso não 

arguida na primeira oportunidade. [...] Acrescento que essa nulidade não 

foi alegada quando da primeira manifestação da Apelante nos autos, qual 

seja, a contestação juntada às fls. 325/333, o que, a meu ver, torna a 

matéria preclusa, consoante entendimento já assentado pelo STJ, in verbis 

[...] Nesse ponto, cumpre ressaltar que a orientação jurisprudencial deste 

Sodalício está no mesmo sentido do que concluiu o acórdão recorrido. Isso 

porque "a jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de 

que,"não interposto no momento oportuno o agravo de instrumento de que 

trata o art. 17, § 10, da Lei de Improbidade, a matéria alusiva à ausência de 

fundamentação do despacho que recebeu a petição inicial encontra-se 

preclusa, por se tratar de nulidade relativa"(REsp 1.231.462/PB, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/2/2014, DJe 5/6/2014.)" [...]Ante o 

exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, I 

e II, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, 

nego-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de 

dezembro de 2017. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator”. 

(STJ - REsp: 1708417 MA 2017/0274926-1, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 06/12/2017).

Em caso semelhante, assim também decidiu o Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO 

ERÁRIO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO ENTÃO PREFEITO 

MUNICIPAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 17, § 7º, DA LEI 8.429/92). INSUBSISTÊNCIA. 

NULIDADE RELATIVA. CITAÇÃO EFETIVADA. PREJUÍZO 

INDEMONSTRADO. VÍCIO QUE, DE TODO MODO, DEVERIA SER ARGUIDO 

NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO, ANTE O DECURSO DO 

PRAZO PARA CONTESTAR. MÉRITO. CONDUTAS (TRÊS) TIPIFICADAS 

PELO ART. 10, IX E X DA LEI 8.429/92. [...]CONDUTAS QUE DEMONSTRAM 

A NEGLIGÊNCIA DO APELADO NO TRATO DO ERÁRIO PÚBLICO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SC - AC: 

00003769320098240141 Presidente Getúlio 0000376-93.2009.8.24.0141, 

Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 22/08/2019, Quinta Câmara 

de Direito Público).

Com efeito, considerando que o requerido Jan Áureo Gomes Andrade foi 

citado e deixou transcorrer o prazo para contestar, DECLARO PRECLUSA 

a suscitada nulidade por suposta ausência de notificação, razão pela qual 

passo ao julgamento do mérito.

2.Mérito:

Como posto no relatório, o fato em exame diz respeito à compra, via 

recurso público do erário municipal, de um veículo micro-ônibus, 

identificado como modelo VW/Polo Senior/GVC, ano de 2000, Placa KQN 

5507.

De fato, como narrado pelo Município autor, está comprovado que a 

referida aquisição relaciona-se com um protocolo de intenções firmado 

entre a Prefeitura Municipal de Cuiabá e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, quando restou consignada a 

obrigação do Município em disponibilizar um veículo micro-ônibus para que 

o instituto pudesse executar serviços de “City Tour” na Capital, visando, 

segundo a justificativa estabelecida no acordo, explorar o “potencial 

turístico do sitio histórico de Cuiabá e o grande fluxo de visitantes que a 

cidade recebe em função dos seus atrativos”.

A cópia do referido protocolo de intenções consta às fls. 41/42, o qual foi 

assinado em 23.09.2009.

Conforme apurado em relatório de auditoria (fls. 33/39), realizado em 

julho/2010, a aquisição do referido veículo foi viabilizada através da então 

Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

 Restou apurado que, em contato telefônico com o requerido Luiz Gilberto 

Malaco, este afirmou que vendeu o micro-ônibus “para a Prefeitura de 

Cuiabá”, pelo valor de R$ 90.000,00 (nove mil reais), tendo recebido tal 

montante em sua conta bancária pessoal do Banco Itaú, agência 1360, na 

data de 16.02.2009, sendo que a origem do deposito foi o Banco Real, 

agência 0113.

A partir daquelas informações, a equipe de auditoria expediu ofício ao 

Banco Real, que confirmou a transação bancária referida em favor de Luiz 

Gilberto Malaco, e que o pagamento teve origem da conta corrente “nº 

9749722-1 – Funger Micro Crédito”, vinculada àquela Secretaria.

Na data da transação bancária ocorrida em 16.02.2009, os requeridos 

Osmário Forte Daltro e Jan Áureo Gomes Andrade eram agentes públicos 

[fls. 72/73], pois exerciam na Secretaria Municipal de Trabalho, 
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Desenvolvimento Econômico e Turismo, os respectivos cargos de 

Secretario Municipal e Coordenador Administrativo e Financeiro. Os 

requeridos retro citados assinaram o ofício de fls. 51, datado de 

13.02.2009, endereçado ao gerente do Banco Real, solicitando a 

transferência já apontada, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

No mais, conforme documento de fls. 52/53, que comprova a 

transferência, o remetente é identificado como “Cuiabá Prefeitura 

Municipal”.

 Às fls. 66/67 consta cópia de documento identificado como “Contrato de 

Compra e Venda”, datado de 12.02.2009, tendo como vendedor a pessoa 

jurídica L.G. Malaco Tour-ME, representada por seu proprietário Luiz 

Gilberto Malaco, ora requerido, e, como comprador, a “Prefeitura Municipal 

de Cuiabá - Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico 

e Turismo”. Referido documento não está assinado.

Estranhamente, o documento de fls. 190/191, posteriormente juntado aos 

autos pelo Município de Cuiabá indica que as mesmas partes do 

supracitado “Contrato de Compra e Venda”, celebraram acordo 

denominado de “Termo de Doação e Entrega do Veículo”, tendo como 

objeto aquele mesmo veículo micro-ônibus. Tal acordo é datado de 

13.02.2009 e foi devidamente assinado pelos requeridos Osmário Forte 

Daltro e Luiz Gilberto Malaco, esse como representante da pessoa jurídica 

L.G. Malaco Tour – ME, bem como por mais duas testemunhas.

Ao que se denota, o referido termo de doação tentou dar uma aparência 

de gratuidade no negócio, como se o “doador” [Luiz Gilberto Malaco], 

estivesse entregando o veículo ao Município sem qualquer 

contraprestação, o que não correspondeu à realidade, uma vez que a 

aquisição foi feita com recursos públicos.

 Nos levantamentos feitos pela auditoria do Município, foram identificadas 

várias irregularidades na aquisição do veículo mencionado, tais como (i) 

ausência de processo administrativo ou licitatório; (ii) ausência de nota de 

empenho, nota de liquidação ou programação de desembolso; (iii) 

pagamento feito através de ofício encaminhado para o banco sem emissão 

de ordem bancária e, por fim, (iv) documentação irregular do veículo.

Do quadro fático comprovado, não há dúvidas de que os requeridos 

Osmário Forte Daltro e Jan Áureo Gomes Andrade, na condição de 

agentes públicos, foram os responsáveis pelos atos que culminaram na 

aquisição do veículo micro-ônibus, “VW/Polo Senior/GVC, ano de 2000, 

Placa KQN 5507”, bem como pelo pagamento efetuado no valor de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais), que beneficiou o terceiro Luiz Gilberto 

Malaco, também requerido.

A Lei nº 8.666/93 (lei de licitações), no seu art. 2º dispõe:

Art. 2º. “As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da Administração 

Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 

precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”.

 Parágrafo único. “Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e 

qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 

particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de 

vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada”.

As condutas perpetradas pelos requeridos Osmário Forte Daltro e Jan 

Áureo Gomes Andrade foram contrárias aos princípios que devem nortear 

as contratações realizadas no âmbito da administração pública. A 

legislação impõe a obrigatoriedade de o administrador, no exercício de seu 

múnus, promover a licitação ao contratar, almejando, entre outros fins, a 

escolha da melhor proposta em benefício do interesse público.

 Além disso, mesmo nas hipóteses de contratação direta, esta deve 

submeter-se a um procedimento administrativo, tendo em vista que a 

ausência de licitação não equivale a uma mera contratação informal, 

realizada com quem o administrador bem entender, sem cautelas nem 

documentação. Assim, a contratação direta exige um procedimento prévio, 

em que a observância de etapas e formalidades é imprescindível.

In casu, pelo que restou apurado, a compra realizada sequer foi precedida 

de procedimento que pudesse justificar que a situação permitia a dispensa 

ou a inexigibilidade de licitação, na forma das exceções previstas nos 

artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666/93.

Segundo a doutrina de Fernanda Marinela, a “Licitação é um procedimento 

administrativo destinado à seleção da melhor proposta dentre as 

apresentadas por aqueles que desejam contratar com a Administração 

Pública. Esse instrumento estriba-se na ideia de competição a ser travada, 

isonomicamente, entre os que preenchem os atributos e as aptidões, 

necessários ao bom cumprimento das obrigações que se propõem 

assumir” .

Desse modo, patente que os requeridos ignoraram a obrigatoriedade do 

procedimento licitatório cabível, além de não observarem as formalidades 

necessárias para eventual dispensa da concorrência pública. Tais 

condutas moldam-se à previsão do art. 10, inciso VIII, da Lei nº 

8.429/1992, in verbis:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 

ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

VIII – “frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo 

para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou 

dispensá-los indevidamente”.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o 

prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in 

re ipsa), por impedir que a administração pública contrate a melhor 

proposta (STJ, REsp 817.921/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/12/2012).

Na esteira desse entendimento, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 10, VIII, DA 

LEI Nº 8.429/1992. DANO AO ERÁRIO PRESUMIDO (IN RE IPSA). 

PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Ao 

apelante fora imputado ato de improbidade administrativa na modalidade 

dano ao erário, na espécie frustrar a licitude de processo licitatório ou 

dispensá-lo indevidamente, art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992; 2. À 

evidência, para a configuração de ato ímprobo causador de dano ao erário 

previsto no art. 10, VIII, da LIA (dano ao erário por ausência de 

procedimento licitatório), é necessário que: i) a conduta ou omissão seja 

ilícita; ii) esteja presente o elemento subjetivo - dolo ou culpa, isto é, não só 

a vontade livre e consciente em realizar quaisquer das condutas 

descritas, mas, também, aquele que viola a prudência, tornando-se 

imprudente e negligente com a coisa pública; e iii) a perda patrimonial do 

erário é presumida (in re ipsa); 3. Consoante a jurisprudência do STJ, 

dispensa indevida de procedimento licitatório configura hipótese de dano in 

re ipsa, eis que o prejuízo é inerente à conduta do agente ímprobo, 

descabendo prova a respeito de dano patrimonial do Poder Público; [...].” 

(TJ-CE 00118410820148060115 CE 0011841-08.2014.8.06.0115, Relator: 

MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 16/05/2018, 2ª 

Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES SEM LICITAÇÃO. DISPENSA 

INDEVIDA. As hipóteses de contratação direta são exceções ao princípio 

licitatório, sendo vedado ao Administrador transformar em regra aquilo que 

o Legislador disciplinou como excepcional. Constitui ato de improbidade 

"frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente" 

(art. 10, VIII, Lei nº 8.429/92). Recurso de apelação conhecido e não 

provido.” (TJ-MG - AC: 10086110005641001 MG, Relator: Albergaria 

Costa, Data de Julgamento: 08/07/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2016).

Na hipótese em análise, além do prejuízo presumido decorrente da compra 

sem a prévia licitação – impedindo a aquisição com melhor proposta, 

consta na inicial que o pagamento do veículo foi realizado em prol do 

requerido Luiz Gilberto Malaco, porém, a documentação de tal bem 

encontrava-se em nome de terceiro estranho ao negócio (Francisco P. 

Tavares Melo-ME), bem como continha restrição judicial que causou óbice 

à transferência da propriedade em favor do Município de Cuiabá.

 E, em virtude do impeditivo de regularização da documentação do veículo, 

restou frustrado o protocolo de intenções firmado entre a Prefeitura e o 

IFMT, pois não houve a efetiva disponibilização do veículo, obrigação 

assumida pela municipalidade. Com efeito, para além da presunção do 

dano, este foi concretamente demonstrado.

No mais, os requeridos não trouxeram aos autos qualquer justificativa 

plausível que pudesse afastar a intenção ímproba nos atos por eles 

praticados que, se não foram dolosos, enquadram-se ao menos em culpa 

grave, elementos subjetivos estes suficientes à configuração do ilícito 

previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/1992, sendo a procedência 

da ação medida que se impõe.

No que se refere ao requerido Luiz Gilberto Malaco, é certo que ele foi 

beneficiário direito do ato ímprobo cometido pelos agentes públicos. Nos 

termos do art. 3º da Lei nº 8.429/1992, é admitida a extensão das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 206 de 213



punições ao terceiro que, mesmo não sendo agente público, induza ou 

concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 

qualquer forma direta ou indireta. Com efeito, a condenação do requerido 

retro citado também se faz necessária.

Por outro lado, anoto que não se mostra possível o acolhimento do pedido 

formulado na inicial de “nulidade da aquisição do veículo”, pois, conforme 

anotado na decisão de fls. 197, tal pleito se prenderia à discussão da 

posse ou propriedade do bem, o que denota-se estar à margem de ação 

que visa apenas a aplicação das penalidades da Lei de Improbidade 

Administrativa. Ademais, as informações contidas nos autos indicam que o 

veículo estava em nome de pessoa estranha à lide, bem como continha 

restrição judicial decorrente de “dívidas trabalhistas”. Com efeito, é 

temerário imiscuir-se em pedido que poderá interferir na posse ou 

propriedade do bem, sem que tal ponto tenha sido melhor esclarecido nos 

autos pela parte autora.

3. Penas:

Passo a sopesar as sanções a serem aplicadas para os requeridos.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º, estabelece as penalidades 

cabíveis para a hipótese de configuração de ato ímprobo:

 “Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 

o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível.”

No âmbito da legislação infraconstitucional, essas penas foram reguladas, 

especificamente, pelo art. 12 da Lei nº 8.429/92, sendo que, nos casos de 

ato de improbidade administrativa capitulado no art. 10 de referida 

legislação, as sanções são disciplinadas pelo inciso II daquele dispositivo, 

in verbis:

III – “na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos 

bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 

circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 

de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor 

do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de cinco anos”.

Nessa perspectiva, em análise às peculiaridades do caso concreto, tenho 

que a conduta do requerido Osmário Forte Daltro deve ser sancionada em 

grau mais elevado, vez que, na condição de Secretário responsável pela 

pasta, possuía posição de hierarquia e, portanto, dever maior de zelo não 

só quanto aos seus próprios atos, mas também quanto aos atos dos 

demais servidores a ele subordinados. E, ao contrário de tal incumbência, 

foi o responsável direito pelo ofício de fl. 51, que ignorou qualquer 

procedimento formal, e solicitou o pagamento direto da compra realizada.

Além disso, o requerido assinou o documento de fls. 190/191, tentando 

dar aparência de gratuidade no negócio celebrado, como se o Município 

não tivesse tido dispêndio financeiro.

No que se refere à conduta do requerido Jan Áureo Gomes Andrade, 

tenho que não há elementos que autorizem a aplicação das sanções além 

do mínimo legal, pois, inobstante a observância do procedimento licitatório 

lhe fosse obrigatória enquanto Coordenador Administrativo e Financeiro da 

Secretaria, a conduta é própria do tipo, e os atos foram praticados com 

latente anuência de seu superior hierárquico, o qual possuía dever de 

cuidado ainda maior, como já frisado.

 Quanto ao requerido Luiz Gilberto Malaco, sua conduta também merece 

reprovabilidade maior, pois além de aderir às condutas ímprobas dos 

agentes públicos, assinou documento que não correspondia à natureza da 

negociação, qual seja, o “termo de doação” de fls. 190/191, como se não 

tivesse recebido pagamento pelo bem. Não bastasse isso, o citado 

requerido não consignou nenhuma informação dando conta que o veículo 

por ele entregue como se proprietário dele fosse, não estava em seu 

nome, mas sim de terceiro estranho ao negócio, cuja documentação ainda 

continha restrição judicial.

 Com base nos motivos acima expostos, aplico aos requeridos Osmário 

Forte Daltro e Luiz Gilberto Malaco, igualmente, às seguintes sanções:

 (i) Ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais) – acrescidos de juros e correção monetária, solidariamente;

(ii) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 06 (seis) anos;

 (iii) Pagamento de multa civil equivalente a uma vez o valor do dano, 

individualmente;

 (iv) Proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos;

Quanto ao requerido Jan Áureo Gomes Andrade, aplico às seguintes 

sanções:

(i) Ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais) – acrescidos de juros e correção monetária, solidariamente;

(ii) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos;

 (iii) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

05 (cinco) anos;

Deixo de aplicar a sanção de multa civil em relação ao requerido Jan 

Áureo Gomes Andrade, em razão da justificada reprovabilidade da 

conduta em grau mínimo.

No tocante à sanção de perda da função pública, que só seria aplicável 

aos requeridos Osmário Forte Daltro e Jan Áureo Gomes Andrade, as 

informações constantes nos autos indicam que eles não mais ocupam os 

cargos comissionados que exerciam à época dos fatos, motivo pelo qual, 

há perda de objeto quanto a tal penalidade.

4. Dispositivo:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação civil pública, pelo que CONDENO os requeridos Osmário Forte Daltro, 

Jan Áureo Gomes Andrade e Luiz Gilberto Malaco pela prática de ato de 

improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992. Julgo 

improcedente o pedido de claração de nulidade do ato de aquisição do 

veículo.

Aos requeridos Osmário Forte Daltro e Luiz Gilberto Malaco, aplico-lhes, 

igualmente, as sanções de: i) ressarcimento integral do dano, no valor de 

R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – acrescidos de juros e correção 

monetária, solidariamente; ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo 

de 06 (seis) anos; iii) pagamento de multa civil equivalente a uma vez o 

valor do dano, individualmente; iv) proibição de contratarem com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam 

sócios majoritários, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Ao requerido Jan Áureo Gomes Andrade, aplico-lhe as sanções de: (i) 

ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais) – acrescidos de juros e correção monetária, solidariamente; (ii) 

suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; (iii) 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

05 (cinco) anos.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Condeno os requeridos solidariamente ao pagamento dos honorários 

advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2020.

 BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 249003 Nr: 16387-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DUARTE, HOMERO FLORISBELLO DA 

SILVA, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS FILHO, JOSÉ ALVES MARTINS, 

FLÁVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI, STELLA MARIS 

BRAUN MENDES PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT, CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, RONALDO PEDRO 
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SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18.100/MT, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT, 

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, CESAR 

AUGUSTO MAGALHAES - OAB:3.237-B, FABÍULA L. VANI DE OLIVEIRA 

- OAB:10.887, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 11322, JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8.500/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT, JOSÉ 

FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - OAB:6.398/MT, JULIANA CALLEJAS - 

OAB:9165-OAB/MT, LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:4.961/MT, LUCIANE INFANTINO FRANÇA - OAB:14.668/MT, 

MARCIA ARRUDA OLIVEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT 12.178, MARDIN 

E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT-4313, MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:16735, MARIOMÁRCIO MAIA PINHEIRO - OAB:4.093/MT, MARTA 

XAVIER DA SILVA - OAB:12162, ROSANA DE B. B. P. ESPOSITO - 

OAB:4.531, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, WESSON ALVES DE 

MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 16387-77.2006.811.0041 (Código 249003)

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RÉUS WILSON DUARTE

HOMERO FLORISBELLO DA SILVA

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS FILHO

STELA MARIS BRAUN PINTO MENDES

JOSÉ ALVES MARTINS

 FLÁVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI

SENTENÇA

1. Relatório:

Trata-se de “Ação Civil Pública de Responsabilização Por Atos de 

Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário” 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Wilson Duarte, Homero Florisbello da Silva, Aristides Soares de Campos 

Filho, Stela Maris Braun Pinto Mendes, José Alves Martins e Flávia Ribeiro 

Cardoso Fernandes Tortorelli, todos devidamente qualificados.

Narra o autor que instaurou inquérito civil para apurar supostas 

irregularidades na aplicação de verbas públicas oriundas da Secretaria 

Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde, repassadas e 

utilizadas pela então Fundação Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa 

– FCRDAC, nesta Capital.

Diz ter sido apurado que, inicialmente, o usuário do SUS era atendido 

preenchendo-se “Registro de Ocorrência Ambulatorial – ROA”, que era 

entregue ao profissional responsável pelo atendimento, onde se registrava 

todas as ocorrências terapêuticas realizadas com o paciente.

 Em seguida aos aludidos atos, aponta o autor que, no final do mês, o 

registro de “ocorrência ROA” era recolhido, computando-se todos os 

atendimentos ambulatoriais ocorridos e encaminhado ao Setor de 

Supervisão Técnica, cuja responsabilidade seria de consolidá-lo através 

do “Boletim de Produção Ambulatorial-BPA”, finalizando-se o procedimento 

com o envio de todos os atendimentos à Secretaria Estadual de Saúde, 

após a assinatura do coordenador administrativo, financeiro e do 

presidente da entidade, para pagamento.

Assevera que após denúncias de majoração da quantidade de 

atendimentos pela Fundação, a Secretaria Estadual de Saúde constituiu 

comissão para averiguar, sendo que, concluído trabalho de auditoria, tal 

irregularidade foi constatada.

Expõe que, “confrontados os dados consolidados pelo Setor de 

Estatística, quando da elaboração dos registros de ocorrências-ROA´s e 

os dados codificados pela supervisão técnica, quanto aos boletins-BPA´s, 

nos anos de 2002 e 2003, observando a quantidade de atendimentos por 

área de atuação, como atendimentos médicos, fisiatria, neurologia, 

ortopedida, otorrinolaringologia e respectivos relatórios de produção 

ambulatorial, verificou-se que eles foram alterados, aumentando-se os 

números de atendimentos da instituição”.

Diz que “os quadros demonstrativos juntados às fls. 603/606 e 605/608-PJ 

demonstram a ação fraudulenta dos requeridos, apresentando em colunas 

o número de atendimento ambulatorial que a entidade enviou à Secretaria 

Estadual de Saúde e os atendimentos levantados, pessoalmente, pela 

auditoria, bem como os valores aprovados e pagos pela Secretaria 

durante o exercício”.

Pontua, a título de exemplificação, que “quanto às consultas 

oftalmológicas, que no mês de janeiro/2002 a Fundação Centro de 

Reabilitação apresentou à Secretaria Estadual de Saúde a quantidade de 

258 atendimentos, cujos valores foram aprovados e pagos. Quando foram 

levantados pela auditoria as consultas efetivamente realizadas no mês, 

apurou-se apenas 47 atendimentos. Se não bastasse isso, quanto as 

referidas consultas, nos meses de janeiro a agosto do exercício de 2003 

não houve atendimento pela ausência de profissional, mas, mesmo assim, 

foram lançadas e pagas de forma fraudulenta”.

Acentua que “tal prática” ocorreu por todo o ano de 2002 e 2003, 

chegando a serem pagas consultas sem que houvesse na instituição o 

profissional que prestasse os serviços respectivos, como no caso de 

consultas psiquiátricas, quando foram computadas e pagas 1.941 delas.

Afirma, ainda, que a “consequência direta de tais alterações” foi o 

incremento significativo na arrecadação de receitas da Fundação Centro 

de Reabilitação Dom Aquino Corrêa, que passou a contar com valores 

excedentes em contraprestação aos atendimentos realizados, 

representando no ano de 2002 e 2003, respectivamente, a majoração de 

R$ 390.852,31 (trezentos e noventa mil,oitocentos e cinquenta e dois reais 

e trinta e um centavos) e R$ 282.717,12 (duzentos e oitenta e dois mil, 

setecentos e dezessete reais e doze centavos).

Acerca dos valores aludidos, anotou o autor que eles foram obtidos por 

“meios ilícitos, causando sensível prejuízo ao erário”, bem como que 

tiveram “destinação desconhecida, certamente apropriados” pelos 

requeridos.

Narra, também, que o relatório realizado por auditores identificou 

irregularidades referentes à prestação de contas de diárias e em 

procedimentos licitatórios.

Neste ponto, descreveu que os auditores constataram “descontrole na 

liberação de diárias, referentes à prestação de contas e relatórios, cujos 

procedimentos não estavam conforme a legislação pertinente. Conforme 

fls. 628-PJ, os relatórios não mencionavam o meio de locomoção utilizado, 

não havia o respectivo bilhete de passagem ou número de placa do 

veículo, não se especificou se tais vantagens ocorreram em carro oficial 

ou próprio, não era informada a placa dos veículos, nem foram 

encontrados memorandos de solicitação de diárias. Tais omissões 

violaram a um só tempo o Decreto nº 1.760 de 22/10/97; Decreto nº 4.630 

de 11/07/02 e Lei Complementar nº 04/90, artigo 81”.

Sobre as mencionadas irregularidades “em procedimentos licitatórios”, 

narrou que, “dos quinze processos licitatórios na modalidade Carta 

Convite, realizados nos exercícios de 2002 e 2003, constatou-se que os 

editais não exigiram a habilitação das empresas para respectiva 

participação, quanto à regularidade fiscal das mesmas para com o Estado, 

Município e União, violando assim o artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e 

Decreto 10, de 14/01/03, que dispunha sobre contratação de serviços 

pela Administração Pública Direta”.

Cita que “foram adquiridas passagens da empresa F.J.B. de O. 

Canavarros no período de 01/08/2003 e 22/12/2003, cujos valores 

ultrapassaram o limite de isenção para dispensa de licitação na época – 

R$ 8.000,00 (oito mil reais)...”.

Acrescenta que “foram adquiridos 800 aparelhos auditivos através de 

vários processos licitatórios, em contrariedade ao artigo 24, inciso II da Lei 

8.666/93, cujo valor total alcançou a cifra de R$ 1.389.882,00 (um milhão, 

trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais), 

ultrapassando o limite de dispensa de licitação acima referido...”.

Em seguida, diz que “observa-se que os Termos Aditivos aos contratos 

administrativos celebrados com a empresa de segurança e vigilância 

‘Dallas Ltda’ extrapolaram o prazo máximo de 180 dias, conforme o 

disposto no inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93.”

Acerca da responsabilidade dos requeridos, anotou o autor (pg. 07) que, 

“conforme comprovado pelo relatório acostado aos autos fls. 603/608-PJ, 

as ilegalidades perpetradas ocorreram nos anos de 2002 e 2003, quando 

a presidência da Fundação era exercida pelos requeridos HOMERO 

FLORISBELO DA SILVA e WILSON DUARTE”; bem como que, naqueles 

mesmos anos, “a coordenadoria administrativa e financeira era 

desempenhada por STELA MARIS BRAUN MENDES (de 30/03/2000 a 

02/01/2003) e ARISTIDES SOARES DE CAMPOS FILHO (de 01/01/2003 a 

06/2004)” - sic.

Disse que os requeridos Stela Maris e Aristides Soares “eram os 

responsáveis pela aprovação dos BPAs (fls. 846/PJ) e posterior 

encaminhamento ao presidente que os assina e encaminha à Secretaria 

de Estado de Saúde”.

 Afirma que “a supervisão técnica era exercida por JOSÉ ALVES 
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MARTINS (de 22/06/1995 a 15/02/2002) e FLÁVIA RIBEIRO CARDOSO 

FERNANDES TORTORELLI”, os quais “recebiam a consolidação dos ROAs 

e os conferiam, lançando tais atendimentos no BPA (fls. 851-PJ)”.

Descreve que “todos os requeridos, com suas ações e omissões, 

participaram dos desvios ocorridos”, pois, “os dois primeiros (WILSON e 

HOMERO) em decorrência de terem ocupado os cargos de presidente e os 

dois seguintes (Aristides e Stela), coordenadores administrativo e 

financeiro, também ordenadores de despesas da instituição, Flávia e José 

Alves por serem os responsáveis pela consolidação dos relatórios dos 

ROAs”.

Afirma que os requeridos praticaram as condutas tipificadas nos arts. 10 

e 11, ambos da Lei nº 8.429/1992, razão pela qual requereu a procedência 

da ação para que sejam condenados à obrigação de ressarcimento dos 

danos materiais causados ao patrimônio público, no valor de R$ 

673.569,42 (seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e nove 

reais e quarenta e dois centavos).

Documentos juntados à inicial (fls. 16 a 1035-Vol. 5).

Em despacho inicial, foi determinada a notificação dos requeridos, sendo 

postergada a análise da medida liminar pleiteada (fls. 1.037).

Após a notificação, os requeridos apresentaram suas defesas 

preliminares.

Em seguida, a inicial foi recebida. Na mesma decisão, a medida de 

indisponibilidade de bens foi indeferida (fls. 1209/1222).

Em sede de recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor, a 

medida de indisponibilidade de bens foi concedida (em 13.12.2011 - fls. 

1422/1427).

Em cumprimento à ordem de indisponibilidade de bens, foram expedidos 

ofícios (fls. 1435/1466).

Às fls. 1536 foi deferido pedido do requerido Aristides Soares, sendo 

autorizada a substituição de indisponibilidade que recaiu sobre bem imóvel, 

no limite de sua cota parte, por depósito judicial (fls. 1441/1542). Na 

mesma decisão, foi decretada a revelia do requerido Wilson Duarte.

Às fls. 1559 foi declarada nula a citação por hora certa que havia ocorrido 

em relação à requerida Stela Maris, restituindo em seu favor o prazo para 

contestar.

Citados, os requeridos apresentaram contestação: Aristides Soares (fls. 

1268/1272); Flávia Ribeiro Cardoso (fls. 1300/1320); Homero Floribello da 

Silva (fls. 1369/1379); José Alves Martins (fls. 1391/1407); Stela Maris 

Braun (fls. 1562/1571).

O autor apresentou impugnação às contestações (fls. 1414/1419; 

1573/1575).

Conforme razões anotadas na decisão de fls. 1599/1600, foi realizado 

novo recebimento da inicial em relação à requerida Flávia Ribeiro, sendo 

determinada nova diligência para sua citação.

Às fls. 1607/1611, foi decretada a revelia da requerida Flávia Ribeiro, bem 

como promovido o saneamento do feito.

Intimadas, as partes manifestaram-se acerca da produção de provas (fls. 

1612/1616; 1622/1624; 1628/1629).

Consta às fls. 1754/1756 relatório apresentado pelo autor, contendo a 

descrição dos bens indisponibilizados.

A requerida Flávia Ribeiro promoveu a juntada de documentos novos (fls. 

1907/1957).

Foi realizada audiência de instrução, com a inquirição das testemunhas 

arroladas pelas partes (fls. 1982/1991).

Encerrada a instrução processual, as partes foram intimadas para 

apresentarem seus memoriais finais.

Razões finais do Ministério Público às fls. 2005/2011.

Razões finais do requerido José Alves Martins às fls. 2020/2035.

Razões finais do requerido Wilson Duarte às fls. 2037/2050.

Razões finais do requerido Homero Florisbello às fls. 2051/2075.

Razões finais do requerido Aristides Soares às fls. 2076/2079.

Razões finais da requerida Stela Maris Braun às fls. 2080/2092.

Razões finais da requerida Flávia Ribeiro às fls. 2093/2101.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É a síntese.

DECIDO.

 2. Fundamentação:

 Como anotado no relatório, encerrada a instrução probatória e 

apresentados os memoriais finais pelas partes, vieram os autos para 

julgamento. Deste quadro processual, em regra, impõe-se a análise de 

mérito dos fatos narrados, com vistas a identificar a existência ou não dos 

atos ímprobos descritos e as respectivas autorias imputadas aos 

requeridos.

 Ocorre que, da leitura da inicial, é possível constatar a existência de 

vícios que a tornam inepta, o que, inclusive, poderia render ensejo a sua 

rejeição, em conformidade com o disposto no §8º do art. 17 da Lei nº 

8.429/1992, quando verificada a “inexistência do ato de improbidade”, “a 

improcedência da ação” ou a “inadequação da via eleita”.

Não se pode olvidar, porém, que a adoção de qualquer das hipóteses 

previstas no dispositivo legal acima aludido - que resulta em um julgamento 

antecipado e sumário da lide -, somente é admissível em hipóteses 

excepcionais, sob pena de ferir-se o direito constitucional à prova do 

alegado pelo autor, a ser exercido durante a instrução processual.

 É por essa razão que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento 

de que “é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de 

atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da 

ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de 

possibilitar o maior resguardo do interesse público.” (REsp 1.197.406/MS, 

Relª. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013).

No caso dos autos, inobstante a deficiência da peça de ingresso, a 

relativa complexidade do feito, decorrente da quantidade de demandados, 

inúmeros documentos juntados e quantidade de dados numéricos apostos 

em relatório de auditoria, renderam ensejo a admissibilidade da petição 

inicial, com vistas a possibilitar o autor fazer prova do alegado no curso do 

procedimento.

Porém, encerrada a instrução processual, verifica-se que os fatos 

imputados genericamente aos requeridos, sem a necessária 

individualização da conduta e elemento subjetivo, não restaram aclarados, 

dificultanto, inclusive, o incursionamento aprofundado no mérito da causa.

 Com efeito, a evidenciar as deficiências da inicial é importante ressaltar, 

inicialmente, que a causa de pedir da ação é a suposta majoração de 

atendimentos realizados pela Fundação Centro de Reabilitação Dom 

Aquino Corrêa, nos anos de 2002 e 2003, cujos dados eram repassados à 

Secretaria Estadual de Saúde, visando viabilizar o recebimento de verbas.

Veja-se que na página 10 da inicial, ao final da fundamentação jurídica, o 

autor conclu que “em virtude das majorações nos atendimentos já 

mencionadas e demonstradas emerge a malversação administrativa, que 

acabou por desviar considerável quantia do cofre público e, em 

consequência, todos os valores ilicitamente majorados deverão ser 

devolvidos pelos requeridos, responsáveis pelo desfalque. Tal 

quantificação poderá ser aritmeticamente apreciada, na fase de liquidação 

processual, podendo-se falar em valores aproximados a R$ 673.569,42”.

O pedido de mérito da ação é exatamente a condenação dos requeridos 

ao ressarcimento dos valores apontados no relatório de auditoria relativos 

aos anos de 2002 e 2003, respectivamente, R$ 390.852,31 (trezentos e 

noventa mil,oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos) e 

R$ 282.717,12 (duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e dezessete 

reais e doze centavos).

A despeito da descrição acima sobre a causa de pedir, observa-se que a 

inicial traz outros fatos, que não foram corretamente descritos, não 

constam no pedido e nem com ele se relacionam.

 Em resumo foram descritos os seguintes tópicos:

 • “descontrole na liberação de diárias, referentes à prestação de contas e 

relatórios, cujos procedimentos não estavam conforme a legislação 

pertinente. [...]”.

• “dos quinze processos licitatórios na modalidade Carta Convite, 

realizados nos exercícios de 2002 e 2003, constatou-se que os editais 

não exigiram a habilitação das empresas para respectiva participação, 

quanto à regularidade fiscal das mesmas para com o Estado, Município e 

União, violando assim o artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e Decreto 

10, de 14/01/03, que dispunha sobre contratação de serviços pela 

Administração Pública Direta”.

• “foram adquiridas passagens da empresa F.J.B. de O. Canavarros no 

período de 01/08/2003 e 22/12/2003, cujos valores ultrapassaram o limite 

de isenção para dispensa de licitação na época – R$ 8.000,00 (oito mil 

reais)...”.

• “foram adquiridos 800 aparelhos auditivos através de vários processos 

licitatórios, em contrariedade ao artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93, cujo 

valor total alcançou a cifra de R$ 1.389.882,00 (um milhão, trezentos e 

oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais), ultrapassando o limite 

de dispensa de licitação acima referido...”.

• “observa-se que os Termos Aditivos aos contratos administrativos 

celebrados com a empresa de segurança e vigilância ‘Dallas Ltda’ 

extrapolaram o prazo máximo de 180 dias, conforme o disposto no inciso 
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IV do artigo 24 da Lei 8.666/93.”

Ora, os fatos acima elencados foram atribuídos a todos os requeridos e 

constituem-se em imputações genéricas, o que obstou o exercício da 

ampla defesa, fato esse perceptível nas peças preliminares e de 

contestação apresentadas.

 Na forma descrita, não é possível fazer um juízo de valor efetivo acerca 

das irregularidades atribuídas, mas apenas meras impressões. Isso 

porque, não se sabe quais servidores usaram diárias e não preencheram 

corretamente os dados necessários [407 processos analisados – fl. 650]; 

não se sabe se era competência de todos os requeridos autorizar o uso 

de diárias e promover a prestação de contas – mesmo que não fossem 

eles quem as utilizou; não se sabe se todos os requeridos compunham 

comissão de licitação e nem quais foram os “vários” processos licitatórios 

analisados.

Acerca da aquisição de aparelhos auditivos, cumpre registar que não há 

qualquer indício de malversação ou irregularidade, pois o próprio relatório 

de auditoria assinalou que, inobstante os valores das compras tenham 

ultrapassado o limite de dispensa de licitação, “foram efetuados com base 

nas determinações do Acórdão nº 1.302/00 do Tribunal de Contas do 

Estado, publicado no Diário Oficial do Estado em 12/07/00 e Parecer 

3.142/00 da Procuradoria e Justiça, que julgaram pela legalidade da 

adoção de inexigibilidade de licitação” – fl. 652-Vol. 04.

 Da afirmação aludida, vislumbra-se que não se mostra correta nem 

mesmo a afirmação de que as aquisições de aparelhos auditivos 

ocorreram “em contrariedade” à dispensa de licitação, pois, se pelas 

peculiaridades técnicas de tais produtos/equipamentos o fornecimento só 

poderia advir de empresa exclusiva, a situação fática autorizava a 

inexigibilidade de licitação, mormente porque presentes os requisitos do 

art. 25 da Lei nº 8.666/93, o que, segundo o relatório de auditoria, teria 

sido autorizado pelo Tribunal de Contas do Estado.

 Sobre o tema, esclarecedoras são as declarações da testemunha Márcia 

Fátima Folador, à época Fonoaudióloga do “CREADA - Centro de 

Referência Estadual de Assistência ao Deficiente Auditivo”, que foi ouvida 

pela equipe de auditoria. A referida testemunha asseverou que “a escolha 

do aparelho para compra se dá pela melhor adaptação do paciente 

através das respostas aos testes, definindo assim a marca e o modelo” 

(...); “pelo acórdão está autorizada a compra sem licitação. A licitação não 

deu certo nos anos anteriores devido especificação dos aparelhos e a 

especificidade de cada paciente é diferenciada”; (...) “em sua grande 

maioria os pacientes estão satisfeitos com os aparelhos, pois escolheram 

o melhor aparelho e não por licitação, e lista é grande porque o serviço é 

bom, se fosse ruim, não haveria demanda” – fls. 834/836 – Vol. 5.

 Com efeito, apesar da apontada causa de pedir, nota-se que a inicial não 

conseguiu sequer delimitar os fatos imputados a todos os requeridos, 

impondo-os a defesa de condutas que não foram nem minimamente 

individualizadas.

 Dito isso, passando-se à análise dos fatos relacionados à causa de pedir 

consubstanciada no pagamento excedente à Fundação, tem-se que as 

deficiências da exordial também obstam o acolhimento dos pedidos.

Isso porque, após descrever as supostas irregularidades identificadas em 

relatório de auditoria, o autor atribuiu responsabilidade aos requeridos de 

forma genérica, cingindo-se a dizer, em resumo:

• “[...] as ilegalidades perpetradas ocorreram nos anos de 2002 e 2003, 

quando a presidência da Fundação era exercida pelos requeridos 

HOMERO FLORISBELO DA SILVA e WILSON DUARTE”; e que, naqueles 

mesmos anos, “a coordenadoria administrativa e financeira era 

desempenhada por STELA MARIS BRAUN MENDES (de 30/03/2000 a 

02/01/2003) e ARISTIDES SOARES DE CAMPOS FILHO (de 01/01/2003 a 

06/2004)” - sic.

• Os requeridos Stela Maris e Aristides Soares “eram os responsáveis 

pela aprovação dos BPAs (fls. 846/PJ) e posterior encaminhamento ao 

presidente que os assina e encaminha à Secretaria de Estado de Saúde”.

 • “a supervisão técnica era exercida por JOSÉ ALVES MARTINS (de 

22/06/1995 a 15/02/2002) e FLÁVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES 

TORTORELLI”, os quais “recebiam a consolidação dos ROAs e os 

conferiam, lançando tais atendimentos no BPA (fls. 851-PJ)”.

• “todos os requeridos, com suas ações e omissões, participaram dos 

desvios ocorridos”, pois, “os dois primeiros (WILSON e HOMERO) em 

decorrência de terem ocupado os cargos de presidente e os dois 

seguintes (Aristides e Stela), coordenadores administrativo e financeiro, 

também ordenadores de despesas da instituição, Flávia e José Alves por 

serem os responsáveis pela consolidação dos relatórios dos ROAs”.

Conforme se observa do relatório de auditoria (fls. 619/656-Vol 4), foram 

levantados dados de atendimentos ocorridos entre os meses de Janeiro a 

dezembro/2002 e Janeiro a dezembro/2003, sendo que, todas as 

ocorrências de tais períodos são atribuídas, igualmente, a todos os 

requeridos, de forma objetiva.

Apesar da imputação constante na inicial ter sido objetiva, isto é, motivada 

na suposta condição de ordenadores de despesas dos requeridos, foi 

afirmado que eles agiram dolosamente: “o prejuízo aos cofres público 

ocorreu quando os requeridos dolosamente desviaram dinheiro da saúde 

pública” – fl. 08. Em suas alegações finais, o autor ratificou que o agir dos 

requeridos foi doloso (fl. 2011).

Contudo, apesar da atribuição de conduta dolosa, a inicial não traz 

qualquer informação fática complementar que permita a aferição de tal 

elemento subjetivo. Isso porque, não basta mencionar o elemento 

subjetivo, é preciso que os fatos sejam descritos de forma a permitir a 

subsunção deles à norma.

A jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça 

consolidou entendimento nesse sentido. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.654.542 - SE (2017/0033113-6) RELATORA : 

MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE : CARLOS HAGENBECK 

RECORRENTE : PAULO ROBERTO EZEQUIEL DE MENDONCA 

ADVOGADOS : MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806 RODRIGO 

FERNANDES DA FONSECA - SE006209 RECORRIDO : MUNICÍPIO DE 

LARANJEIRAS ADVOGADO : SILMARA OLIVEIRA ANDRADE - SE009220 

DECISÃO [...] II - A configuração de qualquer ato de improbidade 

administrativa exige a presença do elemento subjetivo na conduta do 

agente público, pois não é admitida a responsabilidade objetiva em face do 

atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade 

das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa; [...] 2. Não se 

pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é 

ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do 

agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, 

para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja 

dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da 

Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10. 3. No 

caso, aos demandados são imputadas condutas capituladas no art. 11 da 

Lei 8.429/92 por terem, no exercício da Presidência de Tribunal Regional 

do Trabalho, editado Portarias afastando temporariamente juízes de 

primeiro grau do exercício de suas funções, para que proferissem 

sentenças em processos pendentes. Embora enfatize a ilegalidade 

dessas Portarias, a petição inicial não descreve nem demonstra a 

existência de qualquer circunstância indicativa de conduta dolosa ou 

mesmo culposa dos demandados. 4. Ação de improbidade rejeitada (art. 

17, § 8º, da Lei 8.429/92). (AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2011, DJe 28/09/2011, 

destaque meu). [...]” (STJ - REsp: 1654542 SE 2017/0033113-6, Relator: 

Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 20/04/2017).

Evidentemente que não se impõe que a narrativa contenha detalhamento 

pormenorizado de todas as circunstâncias do fato, ou que o elemento 

subjetivo seja expressamente mencionado, mas sim que, do contexto, seja 

ao menos possível extrair a vontade do agente público em realizar a 

conduta típica por ação ou omissão, o que não se vislumbra no caso dos 

autos, em que pese imputar-se condutas dolosas aos requeridos.

Aliás, o que se extrai da inicial é a expressa menção de que a 

“participação” dos requeridos é em decorrência dos cargos que 

ocuparam, imputação essa que é, evidentemente, de natureza objetiva, o 

que não se admite para fins de aplicação da Lei nº 8.429/1992. Inclusive, 

tal imputação objetiva [ordenador de despesas] é incoerente com a 

afirmação de agir doloso [elemento subjetivo], cujas circunstâncias não 

foram descritas, como já afirmado.

 No mais, vale frisar que não restou esclarecido nos autos se, de fato, 

todos os requeridos eram “ordenadores de despesas”, à exceção, 

obviamente, dos dois demandados que ocuparam o cargo de Presidente 

da Fundação que, por dedução lógica, tinham tal atribuição. Porém, quanto 

a esses dois, não se tem na inicial qualquer menção sobre eles terem 

determinado ou solicitado alterações nos boletins de produção ambulatorial 

com a finalidade de causar dano ao erário.

 Além disso, como já frisado, o suposto dano decorrente dos dados 

relativos aos anos de 2002 e 2003 é atribuído, solidariamente, a todos os 

requeridos, o que inclusive resultou na indisponibilidade cautelar de bens 

de todos eles, no valor integral apontado.

Tal atribuição indiscriminada, porém, reforça a deficiência da peça inicial 
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quanto à ausência de individualização das condutas e com imputações 

genéricas. A exemplificar, como é possível responsabilizar o requerido 

José Alves Martins por supostos danos ocorridos durante todo o período 

de 2002 a 2003, se a própria inicial diz que ele exerceu a função de 

“Supervisão Técnica” até o dia 15.02.2002.

 A mesma função de “Supervisão Técnica” foi atribuída na inicial à 

requerida Flávia Ribeiro Cardoso, sem ao menos apontar-se em qual 

período ela exerceu aquele cargo, o que minimamente se impunha. 

Todavia, no curso da instrução, a requerida Flávia Ribeiro Cardoso 

comprovou que foi nomeada à “Divisão de Supervisão Técnica” a partir de 

01.12.2003 (fl.1331-Vol. 7), ou seja, praticamente quando já havia 

cessado o período contido na narrativa dos fatos.

Do que se nota, a responsabilização dos requeridos foi posta de forma tão 

objetiva que o autor os apontou como responsáveis até por condutas 

relativas a períodos em que eles sequer ocupavam cargos na Fundação.

Para além de tais questões postas acerca das imputações genéricas e 

objetivas, bem como da ausência de individualização das condutas, insta 

salientar que não ficou comprovado nem mesmo o alegado dano ao erário.

De fato, o argumento suscitado pelo autor, a partir do relatório de auditoria, 

para concluir pela existência de dano não se mostra verossímil.

 Em resumo, a auditoria designada efetuou um levantamento na Fundação, 

para apurar os procedimentos realizados, o que foi feito através da 

contagem das anotações feitas nos “Registros de Ocorrência 

Ambulatorial- ROAS” dos anos de 2002 e 2003. Consta que “foram 

levantados 120.245 procedimentos no ano de 2002, e em 2003, 136.782 

procedimentos, totalizando nos dois anos em evidência, 257.027 

procedimentos” (sic – fls. 653-Vol. 4).

Ao que se depreende da sistemática que ocorria na Fundação, os 

Registros de Ocorrência Ambulatorial, documento que o profissional 

responsável pelo atendimento registrava todas as ocorrências 

terapêuticas realizadas com o paciente, eram recolhidos mensalmente. 

Após tal recolhimento, deveria ocorrer uma espécie de registro de 

ocorrências dos “ROAs” pelo “Setor de Estatística” da Fundação.

Ou seja, computavam-se os atendimentos ambulatoriais ocorridos através 

dos “ROAs” e, em seguida, o Setor de Supervisão Técnica tinha a 

responsabilidade de consolidar os números levantados, através da 

elaboração do “Boletim de Produção Ambulatorial-BPA”. Ao final, o “BPA” 

era enviado à Secretaria Estadual de Saúde.

Segundo o relatório de auditoria, foi identificado que não havia 

“consonância” entre os dados consolidados pelo “Setor de Estatística” e 

os dados codificados pela “Supervisão Técnica” – fl. 636. A explicação 

apontada foi a de que o número de procedimentos levantados nos 

“ROAs”, pelo “Setor de Estatística”, eram alterados quando enviados à 

“Supervisão Técnica”.

 Assim, de acordo com as conclusões do relatório de auditoria, os dados 

que eram enviados à Secretaria Estadual de Saúde pela Supervisão 

Técnica da Fundação apresentava números de procedimentos diferentes, 

em quantidades maiores, do que aqueles levantados pelo “Setor de 

Estatística” (fls. 653/654).

Diante disso, a equipe de auditoria converteu, em valores, a quantidade de 

procedimentos que teriam sido majorados, chegando-se aos valores 

apontados na inicial.

Ocorre que, ao contrário do que faz crer a inicial, não é possível concluir 

que a quantidade de cada atendimento apurado nos “ROAs” era, 

precisamente, quantificável e, partir disso, a Secretaria de Saúde chegava 

ao quantum que deveria ser repassado à Fundação, como se esse fosse 

o único critério para o repasse de verbas.

 Isso porque é plausível a alegação das defesas no sentido de que o 

“Registro de Ocorrência Ambulatorial – ROA” não tinha a função de 

faturamento, mas sim o objetivo de formar um banco de dados que 

permitisse “uma análise qualitativa e quantitativa da assistência prestada 

no País a pacientes que necessitam de reabilitação e o uso de Órteses, 

Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção” , por força da Portaria nº 818, 

de 05 de Junho de 2001, do Ministério de Estado da Saúde.

 Veja-se às disposições da norma:

“O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais”, [...], 

resolve:

“Art. 1º Criar, na forma do disposto nesta Portaria, mecanismos para a 

organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência à Pessoa 

Portadora de Deficiência Física”.

[...]

Art. 11. Determinar a obrigatoriedade do preenchimento do Relatório de 

Avaliação, Acompanhamento e Alta, conforme Anexo III desta Portaria, 

inclusive para o fornecimento de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de 

Locomoção, pelos Serviços de Reabilitação Física – Primeiro Nível de 

Referência Intermunicipal, pelos Serviços de Reabilitação Física – Nível 

Intermediário, pelos Serviços de Referência em Medicina Física e 

Reabilitação e pelos Hospitais Gerais e Especializados com Leitos de 

Reabilitação.

§ 1º Os objetivos deste Relatório são a avaliação e o acompanhamento da 

assistência prestada no País às pessoas portadoras de deficiência física, 

a identificação dessas deficiências, suas causas, incapacidades e 

restrições funcionais, permitindo ao Ministério da Saúde, aos estados e 

municípios e ao Distrito Federal o aprimoramento da assistência prestada e 

o estabelecimento de políticas de prevenção de deficiências e 

incapacidades na população em geral;

§ 2º O Relatório será preenchido pelo Responsável Técnico do serviço, de 

acordo com as instruções contidas no Anexo IV desta Portaria, sendo que 

o primeiro Relatório envolverá os procedimentos realizados entre a data do 

cadastramento e o dia 31 de dezembro de 2.001 e os subsequentes, 

aqueles referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada 

ano;

§ 3º O Relatório será preenchido em 02 (duas) vias. A primeira via deverá 

ser encaminhada, anualmente, até o dia 30 de janeiro do ano subseqüente, 

à Secretaria de Saúde do estado ou do Distrito Federal e a segunda via 

arquivada no serviço que prestou os atendimentos;

§ 4º As Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal deverão 

compatibilizar os relatórios encaminhados pelos serviços que compõem a 

Rede Estadual de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física e 

encaminhar uma cópia à Assessoria Técnica/ASTEC/SAS/MS;

§ 5º Os formulários para preenchimento dos Relatórios serão impressos e 

distribuídos pelas Secretarias Estaduais de Saúde dos estados e do 

Distrito Federal;

§ 6º O não encaminhamento dos Relatórios implicará no descadastramento 

dos Serviços e dos Leitos de Reabilitação em Hospital Geral e 

Especializado .

Conforme se depreende da norma, o denominado “Registro de Ocorrência 

Ambulatorial – ROA” servia a formação de um banco de dados 

epidemiológicos, em caráter nacional, com vistas a subsidiar o 

planejamento das políticas públicas destinadas às pessoas com 

deficiência.

Conforme declaração de fls. 1152-Vol.6, a finalidade epidemiológica do 

“Registro de Ocorrência Ambulatorial” foi sustentada pela testemunha Ilza 

Maria Trabachin Almeida Ferraz, Fisioterapeuta, que declarou ter exercido 

a função de Coordenadora Técnica na Fundação, no período de 2001 e 

2002. Tais declarações foram ratificadas em Juízo (mídia – fl. 1991).

Diante disso, parece crível a alegação dos requeridos quando afirmam que 

os repassasses realizados pela Secretaria Estadual de Saúde em favor 

da Fundação variavam dentro de uma média previamente estabelecida, 

que considerava fatores como a estrutura do local, a quantidade de 

profissionais e a consequente capacidade de atendimento, avaliações 

essas que decorriam de vistoria “in loco”.

Neste ponto, cumpre novamente destacar a mencionada Portaria nº 

818/2001, do Ministério da Saúde, com destaque para os arts. 3º, 9º e 10ª, 

que previam o seguinte:

 Art. 3º. “Estabelecer, como critérios a serem utilizados pelas Secretarias 

Estaduais de Saúde dos estados e do Distrito Federal na definição dos 

quantitativos de serviços que integrarão as Redes Estaduais de 

Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física, os abaixo 

relacionados: a - população; b - necessidade de cobertura assistencial; c 

- nível de complexidade dos serviços; d - distribuição geográfica dos 

serviços”.

§ 1º. “Os Serviços de Reabilitação Física - Primeiro Nível de Referência 

Intermunicipal terão os seus quantitativos máximos estabelecidos no Plano 

Diretor de Regionalização de cada Estado e do Distrito Federal, de acordo 

com a NOAS-SUS 01/2001, sendo recomendada a instalação de, pelo 

menos, um serviço para cada módulo assistencial”;

§ 2º. “Os Serviços de Referência em Medicina Física e Reabilitação e os 

Serviços de Reabilitação Física - Nível Intermediário devem observar os 

quantitativos máximos, definidos por Unidade da Federação, conforme o 

Anexo II desta Portaria”;

Art. 9º. “Definir que a operacionalização e o financiamento dos Serviços 

de Referência em Medicina Física e Reabilitação e dos Serviços de 

Reabilitação Física – Nível Intermediário serão regulamentados pela 
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Secretaria de Assistência à Saúde/SAS”.

Parágrafo único. “A operacionalização dos Serviços de Reabilitação Física 

– Primeiro Nível de Referência Intermunicipal estão descritas na NOAS – 

SUS 01/2001 e o seu financiamento contido no valor per capita a ser 

definido pelo Ministério da Saúde para custeio desse nível de assistência”.

Art. 10. “Determinar a obrigatoriedade de vistoria e avaliação anual, a ser 

realizada pelos gestores estaduais e municipais, de acordo com o seu 

nível de gestão, dos Serviços de Reabilitação Física - Nível Intermediário, 

dos Serviços de Referência em Medicina Física e Reabilitação e dos Leitos 

de Reabilitação em Hospital Geral ou Especializado, cadastrados nos 

Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS e Sistema de 

Informações Hospitalares - SIH/SUS”.

 Embora as partes não tenham logrado êxito em esclarecer, com precisão, 

como realmente funcionava o repasse de valores, é fato que, pelas 

normas acima citadas, o custeio financeiro da entidade dependia de uma 

junção de critérios e ações do Ministério da Saúde e respectivas 

Secretarias estaduais e municipais, o que é dissonante da singela aferição 

feita no relatório de auditoria, o qual não permite uma conclusão segura 

quando afirmou a existência de dano.

Afinal, considerar que o único critério de repasses financeiros em favor 

da Fundação era apenas a quantificação pura e simples das anotações do 

Registro de Ocorrência Ambulatorial, como feito no relatório de auditoria, 

seria entender que os pagamentos realizados antes da criação de tal 

documento foram todos ilegais, o que não é razoável imaginar-se.

 Sobre a média do custeio mensal, vale destacar o depoimento da 

testemunha Jocelane Gonçalves que, ouvida no inquérito civil, declarou ter 

trabalhado na Fundação por cerca de 08 (oito) anos, no cargo de Gerente 

Financeiro, tendo esclarecido que os repasses “ficavam em torno de R$ 

130.000,00 (cento e trinta) mil ao mês, com excessão dos recursos 

destinados à aquisição de aparelhos auditivos, que eram feitos à parte”. 

(fls. 1021/1022).

As testemunhas Maria do Rosário Azevedo Constantino e Carmem Helena 

Ribeiro de Melo, ambas ouvidas no inquérito civil, que exerciam na 

Fundação os respectivos cargos de “Contadora” e de “Chefe de Divisão 

Financeira”, também deram declarações em igual sentido sobre a média 

dos repasses que eram recebidos mensalmente. Segundo elas, variava 

entre “R$ 130.000,00 a R$ 150.000,00” (fls. 1026/1028).

Não bastasse isso, é importante observar que não há qualquer indício de 

que os valores da Secretaria de Saúde que ingressaram nas contas da 

Fundação tenham sido desviados ilicitamente em favor dos requeridos ou 

de terceiros. Em outras palavras, se a verba repassada foi utilizada dentro 

das finalidades da instituição, isto é, em atendimento às demandas dos 

usuários, não houve lesão ao erário.

Nesse sentido, no próprio relatório de auditoria foi anotada a relevância 

dos serviços que eram prestados. Veja-se:

“A Equipe de Auditoria do SUS, durante o período de auditoria na 

F.C.R.D.A.C, visitou todos os seus setores e puderam constatar os 

relevantes serviços que a Fundação vem prestando a população, 

sobretudo as mais carentes. Tais serviços tem sido de grande utilidade à 

sociedade, principalmente no que se refere à Assistência Integral aos 

Portadores de Necessidades Especiais, além de assistência medica, 

odontológica, serviços de alta complexidade, assistência psicológica e 

social aos pacientes e seus familiares. Isto também, pôde ser constatado 

pela pesquisa por amostragem feita pelos auditores, via telefone, em 274 

ligações, para confirmação de concessão de aparelhos auditivos, órtese, 

prótese e cadeiras de roda, quanto aos recebimentos e satisfação dos 

usuários. Nesse pesquisa verificou-se grande fila de espera, devido a 

demora na aquisição dos produtos” (sic) – fl. 653.

 Das anotações feitas, observa-se que mesmo considerando a quantidade 

de assistências de diversas áreas e serviços de alta complexidade que 

eram prestados, ainda assim havia fila de espera, o que está em 

consonância com a alegação dos requeridos, quando sustentam que a 

demanda de atendimentos era até superior ao teto de recursos que a 

Fundação poderia receber, razão pela qual o boletim de produção era, por 

vezes, feito com base em estimativa da série histórica.

Por oportuno, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de que “para a configuração dos atos de improbidade administrativa que 

causem prejuízo ao erário (art. 10 da Lei 8.429/1992), é indispensável a 

comprovação de efetivo prejuízo aos cofres públicos” (Informativo nº 

0528). E, no caso dos autos, ainda que tenham ocorrido imprecisões no 

preenchimento dos dados entregues à Secretaria Estadual de Saúde, não 

há comprovação de que os valores repassados à Fundação tenham sido 

utilizados em finalidade diversa que não fosse a manutenção de suas 

atividades precípuas, não havendo falar-se em lesão ao erário.

Ressalto que durante a instrução processual foram ouvidas as 

testemunhas Aquilino Roberto de Santana e Silva, Neuci Aparecida 

Botelho, Elaine Morita Pereira de Souza e Elza Luiz de Queiroz, todas 

arroladas pela parte autora, sendo que as duas últimas compuseram a 

equipe de auditoria que apurou os dados constantes no mencionado 

relatório de fls. 619/656-Vol 4. Contudo, as declarações de tais 

testemunhas não se mostram suficientes a afastar a conclusão deste 

Juízo acerca da inexistência de dano ao erário.

Em caso semelhante assim decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO 

ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR HOSPITAL PRIVADO. 

NECESSIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE 

PROVA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E DE PROVA DE DOLO OU MÁ-FE DO 

ORDENADOR DE DESPESAS. Os pareceres não vinculativos somente são 

aptos a gerar responsabilidade de quem os emite se elaborados de má-fé, 

visando obter vantagem ilícita por quem os emitiu, o que não restou 

demonstrado nos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. A 

administração de complexo hospitalar submetido a requisição 

administrativa pelo Município representava intervenção excepcional apta a 

gerar dúvidas quanto à sua forma de gestão, especialmente no que 

concerne às contratações, situação apta a afastar o dolo do agente. 

Ainda que se considere a existência de valores repassados pelo Município 

ao hospital, o montante era necessário para manutenção do atendimento 

de saúde à população, hipótese em que não restou demonstrado prejuízo 

ao erário com as contratações sem a realização de licitação, com preços 

do valor de mercado ou enriquecimento ilícito dos réus ou de terceiro. Não 

configuração de dolo do administrador, elemento subjetivo exigido para a 

configuração de ofensa aos princípios administrativos, na forma do art. 11 

da Lei nº 8.429/92.... A Lei de Improbidade Administrativa não tem como 

finalidade punir o gestor inábil, que causou prejuízo ou feriu princípios sem 

intenção ilícita, mas sim o desonesto, corrupto, aquele desprovido de 

lealdade e de boa-fé, o que, pela instrução do processo, não foi 

constatado. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70076448695, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 21/03/2018).

Por todo exposto, é certo que a inicial está destituída de individualização 

das condutas, impossibilitando a aferição de elemento subjetivo [dolo] e, 

além disso, a hipótese de existência de dano ao erário deve ser 

descartada, pois não há qualquer indício de que os valores repassados 

em favor da Fundação Dom Aquino Corrêa, nos anos de 2002 e 2003, 

tenham sido utilizados indevidamente.

 Ao contrário disso, as evidências encontradas apontam que todos os 

valores do custeio financeiro estatal eram essenciais à manutenção dos 

serviços prestados pela entidade naquele período.

Com efeito, a condenação pretendida na inicial não merece prosperar.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nesta ação civil 

pública.

 Consequentemente, determino o levantamento da indisponibilidade de 

bens dos requeridos.

 Sem custas ou honorários, por força do artigo 18 da Lei nº. 7.347/85.

Publique-se e intimem-se.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, haja vista que 

sentença de improcedência do pedido em ação de improbidade 

administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação 

subsidiária do CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 

da Lei nº 4.717/65 [STJ. 1ª Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgado em 24/5/2017 (Info 607)].

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 2020.

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

EDITAL N° 03/2019/CPL-DF   DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO PÚBLICOS 

 

Dispõe sobre os procedimentos de credenciamento de Leiloeiros (Oficiais e Rurais) para realização de 

alienação judicial nas modalidades eletrônica, presencial e simultânea, no âmbito da Comarca de 

Cuiabá, para biênio 2019/2020. 

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso das suas atribuições legais, tendo em 

vista a Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça e com observância, ainda, ao disposto nos 

Provimentos n° 25/2011 e 24/2012 do Conselho da Magistratura e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (artigos 1087 e seguintes); considerando a 

necessidade de adotar medidas procedimentais para realização dos leilões judiciais na Comarca de Cuiabá 

por meio da Central de Leilões, na modalidade eletrônica, presencial e simultânea, bem como alienação 

particular, torna pública a abertura de inscrições para o credenciamento dos Leiloeiros (Oficiais e Rurais) 

Públicos, o qual será regido de acordo com as instruções deste Edital. 

Os referidos profissionais terão atuação nos processos de execuções, nos cumprimentos de sentença e nos 

processos criminais que se exige a venda de bens apreendidos. 

 

1. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1.1 - Ao credenciamento para Leiloeiros (oficial e rural) Públicos aplicam-se as regras deste Edital, da 

Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (artigos 1087 e seguintes) de dezembro/2016, 

com suas posteriores atualizações e alterações. 

1.2 - O prazo de vigência do presente Credenciamento será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 

publicação do Edital n° 01/2019/CPL-DF de Credenciamento de Leiloeiro Públicos, de 23.01.2019, 

publicado no DJE n. 10.421, de 24.01.2019. 

1.3 - Ficam mantidas incólumes as habilitações e credenciamentos dos Leiloeiros Públicos (Oficiais e 

Rurais) habilitados até então sob a égide do Edital nº 001/2019-CPL/DF. 

1.4 - O presente Edital e as legislações acima mencionadas serão disponibilizados no portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br. no link do “leilão judicial” 

(acessar www.tjmt.jus.br > Corregedoria > página inicial > serviços > leilão judicial ou 

http://corregedoria.timt.ius.br/servicos/servicos-leilao-iudici). 

1.5 - São partes integrantes deste Edital: ANEXO 01 - Requerimento De Credenciamento e 

ANEXO 02 – Termo De Compromisso Do Leiloeiro 

1.6 - Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados via protocolo 

ao Juiz (a) Diretor (a) do Foro da Comarca de Cuiabá-MT por meio do Protocolo Geral e as informações 

adicionais pelos telefones (65) 3648-6000 / 3648-6081, de segunda a sexta-feira, úteis, das 12 às 19 horas. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO 

2.1 - A inscrição do interessado implicará o conhecimento integral destas disposições tais como se acham 

definidas neste Edital, nas normas legais pertinentes, em eventuais aditamentos e instruções específicas 

para realização do credenciamento, com suas posteriores atualizações e alterações, acercadas quais não 

poderá alegar desconhecimento. 

2.2 - As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por meio de requerimento do interessado 

acompanhado da documentação exigida neste Edital, dirigido ao Juiz (a) Diretor (a) do Foro da Comarca 

de Cuiabá e protocoladas no Protocolo Geral do Fórum Desembargador José Vidal, situado na Rua Des. 

Milton de Figueiredo, s/n°, Setor D, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, CEP 78050970, telefone 

(65)3648-6000/3648-6081. 

2.3 - Os interessados poderão solicitar o seu credenciamento, a qualquer tempo, desde que vigente o 

presente edital de credenciamento.  

2.4 - A habilitação terá validade pelo prazo de vigência do presente Edital de Credenciamento, após o 

qual deverá o interessado realizar outro credenciamento de acordo com as especificações de novo Edital a 

ser publicado após a expiração do presente procedimento administrativo.  
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2.5 - Caberá ao Juiz (a) Diretor (a) do Foro da Comarca de Cuiabá-MT a análise do cumprimento das 

disposições editalícias e normativas, em especial dos requisitos tecnológicos mencionados na Resolução 

n° 236 de 13 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2.5.1 - Somente serão considerados credenciados para a realização da alienação judicial no Foro de 

Cuiabá os leiloeiros públicos, após a análise e deferimento pelo Juiz (a) Diretor (a) do Foro da Comarca 

de Cuiabá-MT. 

2.6 - A relação atualizada dos leiloeiros públicos credenciados será disponibilizada no portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.b, no link “leilão judicial” 

(acessar www.tjmt.jus.br > Corregedoria > página inicial > serviços > leilão judicial ou 

http://corregedoria.timt.ius.br/servicos/servicos-leilao-iudici). 

  

3. DOS IMPEDIMENTOS 

3.1 - Não poderão participar do credenciamento os leiloeiros que se enquadrar em qualquer das seguintes 

situações: 

a)     Seja servidor, terceirizado ou estagiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

b)     Esteja com o direito de licitar ou contratar suspenso, ou que tenha sido declarado inidôneo pela 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

c)     Esteja com a inscrição de leiloeiro suspensa na JUCEMAT ou FAMATO. 

d)     Esteja atuando como advogado em processos judiciais. 

e)     Seja cônjuge, companheiro(a) ou parente até o segundo grau civil de Juiz que integra o Poder 

Judiciário de Mato Grosso. 

f)     Não atenda aos requisitos do edital quanto à capacidade técnica, jurídica ou regularidade fiscal. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1 - São requisitos para o credenciamento: 

a)    Conforme a Resolução n° 236 de 13 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça constitui 

requisito mínimo para o credenciamento de leiloeiros públicos o exercício profissional por pelo menos 03 

(três) anos (art. 880, § 3° do CPC); 

b)     Estar registrado perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT (leiloeiro 

oficial) nos termos do artigo 1°, do Decreto n. 21.981/1932 e Federação da Agricultura e Pecuária do 

Estado de Mato Grosso - FAMATO (leiloeiro rural) nos termos do artigo 3°, da Lei n. 4.021/1961; 

c)     Ser inscrito junto à Previdência Social e estar em dia com as contribuições devidas ao INSS; 

d)     Não ser cônjuge, companheiro (a) ou parente até o segundo grau civil de Juiz que integra o Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

4.2   O Pedido de Credenciamento deverá ser feito conforme modelo constante do ANEXO 01 e deve 

obrigatoriamente apresentar os seguintes documentos: 

a)    Cópia da cédula de identidade; 

b)    Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

c)    Certidão do registro e de regularidade do leiloeiro perante a Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso - JUCEMAT (leiloeiro oficial) e/ou Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato 

Grosso-FAMATO (leiloeiro rural);  

d)   Curriculum para comprovação de sua atuação como leiloeiro público (oficial ou rural) por pelo 

menos 03 (três) anos; 

e)    Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRS-CI), fornecida 

exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

f)  Certificado de Regularidade (CRF) do FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei, se empresa ou equiparado à empresa; 

g)    Certidão emitida pelo cartório do domicílio do leiloeiro referente a protesto de títulos; 

h)    Certidões Negativas da Justiça Estadual e Federal do foro Cível e Criminal, correspondente a 

circunscrição deste Estado; 

i)     Declaração de que dispõe de propriedade, ou por contrato de locação com vigência durante o período 

de validade do cadastramento, de imóvel destinado à guarda e à conservação dos bens removidos, com 

informações sobre a área e endereço atualizado completo (logradouro, número, bairro, município e código 

de endereçamento postal), no qual deverá ser mantido atendimento ao público; 
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j)     Declaração de  que  possui sistema  informatizado  para controle dos bens removidos, com fotos e 

especificações, para consulta on-line pelo Tribunal, assim como de que dispõe de equipamentos de 

gravação ou filmagem do ato público de venda judicial dos bens ou contrato com terceiros que possuam 

tais equipamentos;  

k)    Declaração de que possui condições para ampla divulgação da alienação judicial, com a utilização 

dos meios possíveis de comunicação, especialmente publicação em jornais de grande circulação, rede 

mundial de computadores e material de divulgação impresso; 

l)      Declaração de que possui infraestrutura para a realização de leilões judiciais eletrônicos, bem como 

de que adota medidas reconhecidas pelas melhores práticas do mercado de tecnologia da informação para 

garantir a privacidade, a confidencialidade, a disponibilidade e a segurança das informações de seus 

sistemas informatizados, submetida à homologação pelo Tribunal respectivo; 

m)    Declaração de que não integra sociedade de qualquer espécie ou denominação, em especial com 

outro leiloeiro, nos termos do Decreto 21.981/1932 e da Instrução Normativa 17/2013 do Departamento 

de Registro Empresarial e Integração. 

n)     Declaração de não ser cônjuge, companheiro (a) ou parente até o segundo grau civil de Juiz que 

integra o Poder Judiciário de Mato Grosso; 

o)     Termo de credenciamento e Compromisso de Leiloeiro (Anexo II) assinado, mediante o qual o 

leiloeiro público assumirá perante o Poder Judiciário de Mato Grosso, sem prejuízo das demais 

obrigações estabelecidas no Novo Código de Processo Civil e legislação pertinente em lei, as seguintes 

responsabilidades (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça): 

I-         remoção dos bens penhorados, arrestados ou sequestrados, em poder do executado ou de terceiro, 

para depósito sob sua responsabilidade, assim como a guarda e a conservação dos referidos bens, na 

condição de depositário judicial, mediante nomeação pelo juízo competente, independentemente da 

realização pelo leiloeiro público depositário do leilão do referido bem; 

II-      divulgação do edital dos leilões de forma ampla ao público em geral, por meio de material 

impresso, mala direta, publicações em jornais e na rede mundial de computadores, inclusive com imagens 

reais dos bens nesse canal de comunicação, para melhor aferição de suas características e de seu estado de 

conservação; 

III-   encaminhamento para a Central de Leilões do Fórum o material (cópia ou original) da divulgação 

com antecedência de 07 (sete) dias da hasta pública; 

IV-    verificar, pessoalmente, as condições físicas dos bens a serem levados a leilão; 

V-       exposição dos bens sob sua guarda, mantendo atendimento ao público em imóvel destinado aos 

bens removidos no horário ininterrupto das 8h às 18h, nos dias úteis, ou por meio de serviço de 

agendamento de visitas; 

VI-    responder ou justificar sua impossibilidade, de imediato, a todas as indagações formuladas pelo 

juízo da execução; 

VII- comparecer ao local de realização da hasta pública, com antecedência de 05 (cinco) dias, para 

planejamento das atividades junto à Gestão Geral, Gestão da Central de Leilões e Coordenadoria de 

Infraestrutura e Tecnologia do Fórum; 

VIII- comprovar, documentalmente, as despesas decorrentes de remoção, guarda e conservação dos bens; 

IX-    excluir bens da hasta pública sempre que assim determinar o juízo da execução; 

X-       comunicar, imediatamente, ao juízo da execução, qualquer dano, avaria ou deterioração do bem 

removido; 

XI-    comparecer ou nomear preposto igualmente credenciado para participar de reuniões convocadas 

pelo órgão judicial onde atua ou perante o Tribunal de Justiça; 

XII- manter seus dados cadastrais atualizados; 

XIII-   criar e manter, na rede mundial de computadores, endereço eletrônico e ambiente web para 

viabilizar a realização de alienação judicial eletrônica e divulgar as imagens dos bens ofertados, caso 

queira atuar em leilão eletrônico; 

XIV-   designar funcionário da empresa do leiloeiro para acompanhar a visita aos lotes de veículo, 

depositados no pátio do Fórum, bem como para a entrega dos veículos alienados; 

XV- prestar contas, no prazo de 2 (dois) dias após cada leilão e os respectivos comprovantes de depósitos 

judiciais. 

4.3      Não estando previsto o prazo de validade nas certidões e declarações apresentadas, considerar-se-

ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 
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4.4       As certidões e declarações apresentadas deverão ser atualizadas por ocasião de cada leilão, com 

antecedência de 10 (dez) dias, exceto no primeiro leilão de 2019, considerando a proximidade desse 

credenciamento. 

 

5.DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

5.1 - Serão considerados habilitados para realização da alienação judicial eletrônica os leiloeiros públicos, 

credenciados previamente pelo Juiz Diretor do Foro, que analisará o preenchimento dos requisitos de 

habilitação jurídica e técnica, nos termos especificados em Edital. 

5.2 - O habilitante ao credenciamento será intimado da decisão proferida no seu processo de requerimento 

por meio do e-mail informado; 

5.3 - A relação dos leiloeiros credenciados será publicada no DJE, após o transcurso do prazo para 

recurso. 

5.4 - Serão credenciados os Leiloeiros (oficiais e rurais) que atenderem as exigências e necessidades 

elencadas neste Edital, os quais comporão o rol dos leiloeiros habilitados para atuação nos leilões do 

Fórum da Comarca de Cuiabá. 

 

6. DO RECURSO 

6.1 - O habilitante que tiver seu pedido indeferido poderá recorrer da decisão no prazo de 03 (três) dias 

úteis, a contar de sua intimação; 

6.2 - O recurso será decidido pelo (a) Juiz (a) Diretor (a) do Foro da Comarca de Cuiabá. 

 

7. DA TEMPORADA DE LEILÕES 

7.1 - Serão realizados 04 (quatro) leilões anuais na Comarca de Cuiabá, sem prejuízo da designação de 

datas extras, se necessário, para as quais serão realizados novos sorteios de leiloeiros, de acordo com o 

indicado no item 8. 3 do presente Edital. 

7.2 - As datas dos leilões e os leiloeiros sorteados para sua realização serão divulgados por meio de 

Portaria. 

7.3 - Os bens apreendidos nos processos criminais não serão removidos e permanecerão no pátio do 

Fórum de Cuiabá. 

 

8. - DO SORTEIO PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO 

8.1 - Até que o Tribunal de Justiça desenvolva ferramenta eletrônica para o sorteio dos leiloeiros 

públicos, como prevê o artigo 9° da Resolução 236/CNJ, o sorteio será manual, de forma alternada. 

8.2 - As designações diretas ou por sorteio serão feitas de modo equitativo, observadas a impessoalidade, 

a capacidade técnica do leiloeiro público e a participação em certames anteriores. 

8.3 - A indicação dos leiloeiros credenciados para atuarem será, preferencialmente, procedida de forma 

alternada, até esgotar-se a lista de credenciados, assim, sucessivamente, observando-se a necessária 

rotatividade.  

8.4 - Após o esgotamento da lista de leiloeiros credenciados, todos que estejam habilitados participarão 

do sorteio seguinte.  

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 

9.1 - As obrigações do leiloeiro são as constantes deste Edital e seus anexos, além das previstas na 

Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (artigos 1087 e seguintes), no código de 

processo civil, no que for aplicável, dentre as quais: 

9.2 - Realizar os leilões de acordo com expressa determinação do Juiz (a) Diretor (a) do Fórum da 

Comarca de Cuiabá-MT, em datas aprazadas, divulgando-se os respectivos editais com antecedência. 

9.3 - O leiloeiro deverá comunicar ao juízo, com antecedência, a impossibilidade de promover a alienação 

judicial por meio eletrônico, a fim de que a autoridade possa designar, se for o caso, de servidor para a 

realização do leilão. 

9.4 - Na hipótese do item anterior, remanescerá ao leiloeiro a obrigação de disponibilizar equipe e 

estrutura de apoio para realização da modalidade eletrônica do leilão, sob pena de descredenciamento 

sumário. 
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9.4.1 - A ausência do leiloeiro oficial dever ser justificada documentalmente no prazo máximo e 

improrrogável de 05 (cinco) dias após a realização do leilão, sob pena de descredenciamento, cabendo ao 

juiz da execução, conforme o caso, por decisão fundamentada, aceitar ou não a justificativa. 

9.5 - Manter, enquanto credenciado, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas quando do credenciamento. 

9.6 - Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do leilão tanto presencial como 

eletrônico. 

  

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 - Os leilões judiciais serão realizados exclusivamente por leiloeiros credenciados perante o órgão 

judiciário, conforme norma local e legal e deverão atender aos requisitos da ampla publicidade, 

autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação 

digital. 

10.2 - O leilão poderá ser realizado de forma presencial, eletrônica ou simultânea (eletrônica e 

presencial). 

10.3 - Os leilões presenciais serão realizados nas datas aprazadas, em local com infraestrutura física 

adequada a ser indicado pelo leiloeiro designado, cujo endereço será indicado no edital. 

10.4 - Os leilões deverão ser divulgados de forma ampla ao público em geral, com imagens reais dos bens 

para melhor aferição de suas características e de seu estado de conservação, com encaminhamento do 

material de divulgação para a Central de Leilão do Fórum de Cuiabá.  

10.5 - A modalidade de leilão eletrônico será aberta para recepção de lances com, no mínimo, 05 (cinco) 

dias úteis (art. 887, §1º, do CPC) de antecedência da data designada para o início do período em que se 

realizará o leilão. 

10.6 - O Edital do Leilão será publicado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos da dada 

marcada para o início do período em que se realizará o leilão. 

10.7 - O leiloeiro deverá designar funcionário seu para acompanhar a visita aos lotes de veículo, 

depositados no pátio do Fórum, bem como para a entrega dos veículos  alienados. 

10.8 - Após a aceitação do lance, o leiloeiro, por meio de seu sistema, emitirá guia de depósito judicial 

identificado, vinculado ao Juízo da causa, devendo prestar as contas, no prazo de 02 (dois) dias após cada 

leilão e os respectivos comprovantes de depósitos judiciais. 

10.9 - A realização dos Leilões presencial e/ou eletrônico deverá obedecer às exigências normatizadas na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

10.10 - As alienações particulares poderão ser realizadas por corretor ou leiloeiro público, conforme valor 

mínimo fixado pelo juiz. 

10.11 - A habilitação realizada nos termos deste Edital terá validade pelo prazo de vigência do presente 

Credenciamento, salvo deliberação posterior, por parte da Administração, de descredenciamento ou, a 

pedido, do leiloeiro público.  

10.12 - O Poder Judiciário de Mato Grosso poderá, a qualquer tempo, verificar as informações prestadas 

pelos interessados relativamente às condições do local de realização do leilão e infraestrutura física, 

tecnológica e de recursos humanos, bem como das demais condições e exigências contidas neste Edital. 

10.13 - O descredenciamento ocorrerá, a qualquer tempo, por iniciativa do leiloeiro e pela constatação do 

não atendimento dos requisitos especificados no presente Edital, sem que ao descredenciado caiba 

qualquer indenização. 

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se, encaminhando cópia para os Egrégios Conselho da Magistratura e 

Corregedoria Geral da Justiça. 

Cuiabá-MT, 11 de março de 2019. 

  

(assinado eletronicamente) 

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR 

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá 
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