
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 
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Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038749-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038749-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOEL JOSE 

DIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, ao 10h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032525-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1032525-82.2018.8.11.0041 IVONE 

PEREIRA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

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

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

designada para o dia 14/12/2018, às 11h15, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 28 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033757-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

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 a recuperanda e Membro do 

Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 27 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033739-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR FOGGIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 3 de 300



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 a recuperanda e Membro do 

Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 27 

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

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1029080-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON DA SILVA ROSARIO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a administrador judicial e o Membro 

do Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 

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

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1040142-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS SOARES TOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (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 OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a administrador judicial e o Membro 

do Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 

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

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019339-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

nos presentes autos consoante determinação do Juízo, id 31279846, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis. Cuiabá, 28 de abril de 2020. César 

Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033743-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMUNDO TEIXEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial e o órgão 

do Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 

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

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046643-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (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 OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a Recuperanda e o órgão do 

Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 28 

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

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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CLARY KATIANE MENDES CAMPOS OAB - MT21281/O (ADVOGADO(A))

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

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

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 DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VALERIA DE PAULA THOMAS DE ALMEIDA OAB - SP131919 

(ADVOGADO(A))

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

habilitação(ões)/impugnação(ões) de crédito de id 30022938 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, 28 de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1020702-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

OTAVIO BATISTA CARNEIRO OAB - GO8707 (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

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

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS24325 (ADVOGADO(A))

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

JULIO CESAR PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDMILSON APARECIDO GONCALVES DE JESUS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DIVINO BENICIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CREDICOMERCIO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

ALDO FERNANDO DE ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KARINA LAISA DA SILVA DOMINGUES OAB - MT15633/O 

(ADVOGADO(A))

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

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

ANGELINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

DIEGO MARTIGNONI OAB - RS65244 (ADVOGADO(A))

OTAVIO BATISTA CARNEIRO OAB - GO8707 (ADVOGADO(A))

C.C.L.A.A. OURO VERDE MT - SICREDI OURO VERDE MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IAGO DO COUTO NERY OAB - SP274076 (ADVOGADO(A))

ROMERO AZEVEDO BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO GUEDES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES OAB - MT26560/O (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE MARTINS BARROTT FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIA NEVES NOU DE BRITO OAB - BA17065 (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS24325 (ADVOGADO(A))

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

LUCAS CALDEIRA GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE SALGADO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS DA SILVA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

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

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

JP BALABAN & ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

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

MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO OAB - RS14630 (ADVOGADO(A))

ILDA LOURENCO DA SILVA OAB - MS21692 (ADVOGADO(A))

MARCOS FISCHER DA COSTA OAB - RS83443 (ADVOGADO(A))

CARLOS OLIVEIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

JOSE ANTONIO CHAGAS AZZOLIN OAB - RS83873 (ADVOGADO(A))

CARLA HELENA GRINGS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTÔNIO LUIZ SANTA RITA (TERCEIRO INTERESSADO)

KLAUS COHEN KOPLIN OAB - RS47371 (ADVOGADO(A))

VIVIANE VALADARES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO ARGES BALABAN OAB - PR70538 (ADVOGADO(A))

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

RAFHAEL PIMENTEL DANIEL OAB - PR42694 (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a recuperanda para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos o protocolo do(s) 

ofício(s) de id 31586964, 31588431, 31588438, 31589346, 31589353, 

31589359, 31589362 e 31588435. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Cesar 

Adriane Leôncio Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011594-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os autos, promovo a republicação da 

decisão/despacho de id 28201006, para devida intimação do(s) terceiro(s) 

interessado(s) , representado pelo(s) causídico(s) : "Homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos efeitos, a transação celebrada 

no id 22372760, e Julgo O processo, com resolução do mérito, nos termos 

do que dispõe o artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. 

As custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados na 

forma pactuada. Ante a renúncia do prazo recursal, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos." Cuiabá, 24 de abril de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-294 RELATÓRIO FALIMENTAR

Processo Número: 1015459-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA (RELATANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA OAB - GO33374 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (LITISCONSORTES)

VERDE TRANSPORTES LTDA (LITISCONSORTES)

EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI (LITISCONSORTES)

TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP 

(LITISCONSORTES)

VIACAO ELDORADO LTDA (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS6337-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WIDSON VILELA CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JACKSON MARIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

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

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os autos, promovo a republicação da 

decisão/despacho de id 30966947, para devida intimação das partes, 

representado pelo(s) causídico(s) : "Visto. Ciente da formação do 

presente incidente. A fim de dar maior publicidade, determino que os autos 

permanecem em Secretaria para acesso dos interessados. Cumpra-se". 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1022366-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELI KUHN OAB - MT3913-O (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT20387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Defiro o pedido de id 30255081, e concedo o prazo de 15 dias úteis 

para a juntada dos documentos. Decorrido o prazo acima assinalado, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034420-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISANTO OAB - MT7345-O (ADVOGADO(A))

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT11250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos comprobatórios do seu crédito, nos termos do art. 

9º, inciso II, da Lei de Regência, sob pena de extinção e arquivamento. 

Com a juntada, renove-se vista ao Administrador Judicial e a recuperanda 

para manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis. Após, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1020702-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

OTAVIO BATISTA CARNEIRO OAB - GO8707 (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

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

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS24325 (ADVOGADO(A))

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

JULIO CESAR PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDMILSON APARECIDO GONCALVES DE JESUS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DIVINO BENICIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CREDICOMERCIO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

ALDO FERNANDO DE ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KARINA LAISA DA SILVA DOMINGUES OAB - MT15633/O 

(ADVOGADO(A))

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

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

ANGELINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

DIEGO MARTIGNONI OAB - RS65244 (ADVOGADO(A))

OTAVIO BATISTA CARNEIRO OAB - GO8707 (ADVOGADO(A))

C.C.L.A.A. OURO VERDE MT - SICREDI OURO VERDE MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IAGO DO COUTO NERY OAB - SP274076 (ADVOGADO(A))

ROMERO AZEVEDO BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO GUEDES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES OAB - MT26560/O (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE MARTINS BARROTT FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIA NEVES NOU DE BRITO OAB - BA17065 (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS24325 (ADVOGADO(A))

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

LUCAS CALDEIRA GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE SALGADO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS DA SILVA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

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

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

JP BALABAN & ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

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

MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO OAB - RS14630 (ADVOGADO(A))

ILDA LOURENCO DA SILVA OAB - MS21692 (ADVOGADO(A))

MARCOS FISCHER DA COSTA OAB - RS83443 (ADVOGADO(A))

CARLOS OLIVEIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

JOSE ANTONIO CHAGAS AZZOLIN OAB - RS83873 (ADVOGADO(A))

CARLA HELENA GRINGS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTÔNIO LUIZ SANTA RITA (TERCEIRO INTERESSADO)

KLAUS COHEN KOPLIN OAB - RS47371 (ADVOGADO(A))

VIVIANE VALADARES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO ARGES BALABAN OAB - PR70538 (ADVOGADO(A))
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Visto. I – Da Alegada Ausência de Análise dos Pedidos para Recebimento 

pelos Serviços Prestados (Id. 30723651) Aduzem as Recuperandas que a 

última decisão proferida em 17/03/2020, embora tenha deliberado sobre 

várias questões, deixou de analisar os pedidos constantes nas petições 

protocolizadas em 05/12/2019, na qual relatam a dificuldade para o 

recebimento de valores devidos por serviços prestados pelos seus 

contratantes (Id’s 24112699 e 24317652). Na petição datada de 

05/12/2019 (Id. 26953059), as Recuperandas reiteram as afirmações 

feitas anteriormente (Ids. 24112699 e 24317652) acerca da falta de 

pagamento por parte das contratantes pelos serviços prestados, 

requerendo a penhora on line, via BacenJud, nas contas das empresas 

que ainda estavam inadimplentes. Antes, porém, este Juízo havia proferido 

decisão, em 18/06/2019 (ID. 21007961), determinando a intimação de 

várias empresas tomadoras dos serviços das Recuperandas, e dentre 

elas as empresas Cipasa Várzea Grande, Condomínio Morada do Parque, 

Condomínio Florais da Mata, Rota Oeste Administração e Participações e 

IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso. A decisão determinou a intimação 

das empresas citadas para que proceder ao pagamento dos valores 

devidos às recuperandas “se outro motivo não houver para o 

impedimento”. Vê-se ainda, que ao analisar manifestação das 

Recuperandas (Id 22151720), acerca doo alegado descumprimento de 

ordem judicial pelas empresas em questão, este Juízo consignou que 

diante das justificativas apresentadas por algumas das contratantes, não 

havia que se falar em descumprimento de ordem judicial, conforme 

decisão de Id. 22454082. Vale destacar que, no decorrer do processo, 

algumas quitaram as obrigações que se encontravam em aberto, referente 

aos contratos de prestação de serviço firmados com as Recuperandas, 

tendo ocorrido também o bloqueio judicial da importância de R$ 726.847,63, 

das contas da UFMT para pagamento de faturas vencidas, conforme 

decisão de Id. 25636956. Na manifestação atual (Id. 30723651) as 

Recuperandas alegam que, além das empresas já intimadas para proceder 

ao pagamento dos valores devidos, outras contratantes também deixaram 

de pagar as recuperandas pelos serviços prestados. Aduzem que a 

somatória das notas fiscais pendentes totalizam a quantia de R$. 

679.454,01, imprescindível para uma empresa em recuperação judicial, 

bem como que se faz necessário a adoção de “medidas enérgicas” como 

o bloqueio de valores nas contas das contratantes que descumpriram com 

ordem judicial. Primeiramente, vale consignar que apesar deste Juízo ter 

manifestado anteriormente pela ausência de descumprimento de ordem 

judicial para pagamento de faturas vencidas, diante das justificativas 

apresentadas por algumas das empresas contratadas, entendo que tal 

posicionamento merece ser revisto. Como se pode observar nos autos, a 

retenção de importâncias ou a falta de pagamento de valores devidos 

pelos serviços prestados vêm sendo justificadas pelo alegado 

descumprimento de obrigação contratual por parte das Recuperandas, 

sobretudo ante a falta de comprovação do adimplemento das parcelas 

devidas aos empregados destas, pretendendo assim as contratantes 

esquivarem-se de eventual responsabilidade subsidiária. Pois bem, o 

eventual descumprimento de obrigação contratual por parte das 

Recuperandas em comprovar o adimplemento das verbas salariais de 

seus empregados enseja, quando muito, a rescisão motivada do contrato 

firmado entre as partes, contudo, não dá suporte a retenção dos valores 

devidos por serviços efetivamente prestados, sob pena de locupletamento 

ilícito por partes da tomadora dos serviços. Nesse ponto, vale destacar 

que a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço encontra-se 

pacificada pela Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual “o 

inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto 

àquelas obrigações”, de sorte que a contratante não pode afastar-se das 

consequências jurídicas da terceirização empreendida. Neste sentido, 

veja-se a seguinte decisão do C. TST: “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 

De acordo com o consignado no acórdão regional, a segunda ré foi 

beneficiária dos serviços prestados pelo reclamante, de modo que não há 
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falar na necessidade de configuração da culpa in elegendo ou in vigilando 

para a imputação da responsabilidade subsidiária à ela, na condição de 

tomadora de serviços, já que o item V da Súmula nº 331 do TST somente 

se aplica aos entes da Administração Pública, o que não é o caso dos 

autos. Portanto, o Regional, ao atribuir responsabilidade subsidiária à 

segunda reclamada, decidiu em harmonia com o item IV da Súmula nº 331 

deste Tribunal, cujo entendimento é de que responde o tomador de 

serviços, de forma subsidiária, pelos créditos trabalhistas do autor não 

adimplidos pela empresa prestadora dos serviços. Agravo de instrumento 

desprovido. VERBAS RESCISÓRIAS E A ABRANGÊNCIA DA 

CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. A jurisprudência desta Corte pacificou-se 

no entendimento de que a responsabilidade subsidiária prevista na Súmula 

nº 331 do TST implica o pagamento da totalidade dos débitos trabalhistas, 

inclusive as multas legais ou convencionais e as verbas rescisórias ou 

indenizatórias. Esse entendimento acabou sendo consagrado pelo Pleno 

do Tribunal Superior do Trabalho, que, em sessão extraordinária realizada 

em 24/5/2011, decidiu inserir o item VI na Súmula nº 331 da Corte, por 

intermédio da Resolução nº 174/2011 (decisão publicada no DEJT 

divulgado em 27, 30 e 31/5/2011), com a seguinte redação:"a 

responsabilidade in subsidiária do tomador de serviços abrange todas as 

verbas". Agravo de instrumento desprovido.” (AIRR - 

11953-34.2015.5.03.0031, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 

Data de Julgamento: 08/03/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

10/03/2017) Desse modo, não há como invocar a existência de previsão 

contratual para eximir das responsabilidades do tomador dos serviços, ou 

para retenção de valores devidos à prestadora dos serviços, para 

pagamento de verbas salarias dos empregados desta; não se podendo 

olvidar que, na hipótese da contratante vir a responder pelo crédito do 

trabalhador, poderá valer-se de eventual ação de regresso, sendo 

facultado, ainda habilitar o respectivo crédito na recuperação judicial, 

sub-rogando-se nos direitos do titular original do crédito trabalhista. 

Ademais, como já consignado em decisão anterior (Id. 30430206), as 

empresas contratantes ao firmarem contratos dessa natureza têm por fim 

a contratação de serviços, sendo este o fato gerador da obrigação de 

pagar, o que “não se confunde com as obrigações trabalhistas que 

decorrem de relação formada entre o trabalhador e empresa terceirizada”, 

obrigação esta que somente será estendida de forma subsidiária. Assim, a 

falta de pagamento pelas contratantes de valores devidos por serviços 

efetivamente prestado não se afigura ético ou lícito. E, pelas mesmas 

razões, não se justifica a realização de pagamento direto das verbas 

salariais aos trabalhadores, já que, como dito, o pagamento devido à 

empresa terceirizada decorre de fato gerador diverso, não se 

confundindo as relações jurídicas estabelecidas entre tais pessoas. De 

acordo com as alegações das Recuperandas algumas empresas já foram 

intimadas para proceder ao pagamento das notas fiscais dos serviços 

prestados e não pagos, conforme relação contendo o nome das empresas 

contratantes e valores pendentes de pagamento, apresentadas da forma 

seguinte: CONTRATANTE VALOR EM ABERTO CIPASA VÁRZEA GRANDE 

............................................................ R$. 171.159,42 CONDOMINIO 

MORADA DO PARQUE ......................................... R$. 104.476,82 

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA ................................................ R$. 

55.662,06 ROTA OESTE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES ................. 

R$. 117.946,60 IFMT – INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R $ .  1 0 1 . 6 8 0 , 3 6  T O T A L 

.............................................................................................. R$. 550.925,26 

Além das citadas empresas, segundo as Recuperandas, em momento 

posterior, outras contratantes também deixaram de pagar as 

Recuperandas pelos serviços prestados, conforme indicado abaixo: 

CONTRATANTE VALOR EM ABERTO CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE 

B R A S I L  S . A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R $ .  3 0 . 3 6 1 , 9 3  S E N A C 

............................................................................................. R$. 60.643,72 

DOARRUDA & ARRUDA SERVIÇOS MÉDICOS SS LT ................. R$. 

26.410,84 TELEMONT ENGENHARIA ............................................................. 

R $ .  1 1 . 1 1 2 , 2 6  T O T A L 

............................................................................................... R$.128.528,75 

Ressalte-se ainda, que este Juízo já indeferiu pedido para utilização dos 

créditos retidos da recuperanda para pagamento de acordos celebrados 

com os empregados na Justiça do Trabalho, formulado pela empresa Rota 

Oeste, conforme decisão de Id. 30430206, sob o mesmo fundamento. 

Destarte, considerando a renitência das contratantes em cumprir a ordem 

judicial para pagamento dos valores devidos às Recuperandas por 

serviços efetivamente prestados, entendo que deve ser acolhido o pedido 

formulado para penhora on line, via BacenJud, nas contas das empresas 

que permaneceram inadimplentes, mesmo após intimadas para cumprir 

com a obrigação. No que concerne às contratantes, com obrigação 

vencida, porém ainda não intimadas a pagar as faturas vencidas, devem 

ser intimadas à fazê-lo, sob pena de bloqueio judicial em suas contas. II – 

Suspensão da Assembleia Geral de Credores (Id. 30723651) Pugnam as 

Recuperandas para que se aguarde o momento mais oportuno para 

indicação das datas para realização da Assembleia Geral de Credores, 

tendo em vista a necessidade de seguir os protocolos recomendados de 

segurança para evitar a propagação da pandemia Covid-19. Pois bem, as 

Portarias 247, 249 e 281, têm por finalidade a adoção de medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

contendo determinações como a adoção do regime de teletrabalho, 

suspensão dos prazos processuais judiciais e administrativos, 

prorrogados até 30/04/2020, período no qual não serão realizadas 

audiências de qualquer natureza. Por conseguinte, também não é 

conveniente a realização de Assembleias, uma vez que conforme 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), deve-se evitar 

a aglomeração de pessoas com o intuito de conter o avanço dos casos de 

contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19). No caso em análise, 

muito embora ainda não tenha sido designado data para realização da 

Assembleia Geral de Credores, a definição precipitada de dia e local pode 

não ser eficaz, haja vista que não há como prever o fim das medidas de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). Ademais, a 

suspensão da realização de Assembleias Gerais de credores presenciais 

está de acordo com o art. 2º, da Recomendação Nº 63, de 31 de março de 

2020, do CNJ, senão vejamos: Art. 2º Recomendar a todos os Juízos com 

competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e 

falência que suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores 

presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias 

enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19. Destaque-se que 

não há óbice para realização de Assembleia Geral de Credores virtual, 

conforme consta do parágrafo único do citado art. 2º, da Recomendação 

Nº 63, contudo tal procedimento deve ser adotado em caso de urgência, o 

que poderá eventualmente ser reportado nos autos. Portanto, tão logo 

sejam cessadas as medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, e 

consequentemente retomados os prazos processuais judiciais e 

administrativos, deverá a Administradora Judicial, em conjunto com a 

Recuperanda, manifestar nos autos indicando as datas para a AGC. Das 

Deliberações: 1) Atendendo a requerimento da Recuperanda (Id. 

30723651), procedi à requisição de informações por intermédio do sistema 

BACENJUD, conforme autorizado pelo provimento da Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com relação as empresas Cipasa 

Várzea Grande, Condomínio Morada do Parque, Condomínio Florais da 

Mata, Rota Oeste Administração e Participações, IFMT – Instituto Federal 

de Mato Grosso, conforme valores indicados à página 2 da petição de Id. 

30723651. 1.1) Consoante se infere pelas ordens de detalhamento 

anexas, foram bloqueados os seguintes valores: CONTRATANTE 

VALORES BLOQUEADOS CIPASA VÁRZEA GRANDE 

............................................................ R$. 27.175,28 (PARCIAL) 

CONDOMINIO MORADA DO PARQUE ......................................... R$. 

25.306,10 (PARCIAL) CONDOMINIO FLORAIS DA MATA 

................................................ R$. 55.662,06 (INTEGRAL) ROTA OESTE 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES ................. R$. 539.041,52 

(EXCESSO) IFMT – INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO ...................... 

R$. 0,00 (NEGATIVO) 1.2) Considerando o excesso na conta da empresa 

Rota Oeste Administração e Participações, também procedi ao desbloqueio 

do excedente, bem como a transferência dos valores bloqueados para a 

Conta Única. 1.3) determino a intimação pessoal das referidas empresas, 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, onde poderão arguir 

a quitação da obrigação ou outras questões pertinentes. 1.4) Diante da 

resposta negativa com relação à IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso, 

INTIME-SE A RECUPERANDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifeste-se nos autos, requerendo providências úteis. 1.5) INTIMEM-SE 

AS EMPRESAS Centrais Elétricas do Norte Brasil S.A, Senac, Doarruda & 

Arruda Serviços Médicos SS LT e Telemont Engenharia para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, efetuem o pagamento dos serviços 

efetivamente prestados pelas Recuperandas, conforme notas fiscais de 

serviços e valores indicados à página 3, da petição de Id. 30723651, sob 

pena de bloqueio judiciais em suas contas. 2) defiro o pedido formulado 

pelas Recuperandas para abster-se temporariamente de indicar data para 

realização da Assembleia Geral de Credores 2.1) IntimeM-se a 
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Administradora Judicial E AS RECUPERANDAS para que tomem ciência da 

presente decisão, devendo as mesmas indicarem nova data para a 

realização da Assembleia Geral de Credores, após restabelecidos os 

prazos suspensos pelas Portarias 247, 249 e 281do Eg. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1020702-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Visto. I – Da Alegada Ausência de Análise dos Pedidos para Recebimento 

pelos Serviços Prestados (Id. 30723651) Aduzem as Recuperandas que a 

última decisão proferida em 17/03/2020, embora tenha deliberado sobre 

várias questões, deixou de analisar os pedidos constantes nas petições 

protocolizadas em 05/12/2019, na qual relatam a dificuldade para o 

recebimento de valores devidos por serviços prestados pelos seus 

contratantes (Id’s 24112699 e 24317652). Na petição datada de 

05/12/2019 (Id. 26953059), as Recuperandas reiteram as afirmações 

feitas anteriormente (Ids. 24112699 e 24317652) acerca da falta de 

pagamento por parte das contratantes pelos serviços prestados, 

requerendo a penhora on line, via BacenJud, nas contas das empresas 

que ainda estavam inadimplentes. Antes, porém, este Juízo havia proferido 

decisão, em 18/06/2019 (ID. 21007961), determinando a intimação de 

várias empresas tomadoras dos serviços das Recuperandas, e dentre 

elas as empresas Cipasa Várzea Grande, Condomínio Morada do Parque, 

Condomínio Florais da Mata, Rota Oeste Administração e Participações e 

IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso. A decisão determinou a intimação 

das empresas citadas para que proceder ao pagamento dos valores 

devidos às recuperandas “se outro motivo não houver para o 

impedimento”. Vê-se ainda, que ao analisar manifestação das 

Recuperandas (Id 22151720), acerca doo alegado descumprimento de 

ordem judicial pelas empresas em questão, este Juízo consignou que 

diante das justificativas apresentadas por algumas das contratantes, não 

havia que se falar em descumprimento de ordem judicial, conforme 

decisão de Id. 22454082. Vale destacar que, no decorrer do processo, 

algumas quitaram as obrigações que se encontravam em aberto, referente 

aos contratos de prestação de serviço firmados com as Recuperandas, 

tendo ocorrido também o bloqueio judicial da importância de R$ 726.847,63, 

das contas da UFMT para pagamento de faturas vencidas, conforme 

decisão de Id. 25636956. Na manifestação atual (Id. 30723651) as 

Recuperandas alegam que, além das empresas já intimadas para proceder 

ao pagamento dos valores devidos, outras contratantes também deixaram 

de pagar as recuperandas pelos serviços prestados. Aduzem que a 

somatória das notas fiscais pendentes totalizam a quantia de R$. 

679.454,01, imprescindível para uma empresa em recuperação judicial, 

bem como que se faz necessário a adoção de “medidas enérgicas” como 

o bloqueio de valores nas contas das contratantes que descumpriram com 

ordem judicial. Primeiramente, vale consignar que apesar deste Juízo ter 

manifestado anteriormente pela ausência de descumprimento de ordem 

judicial para pagamento de faturas vencidas, diante das justificativas 

apresentadas por algumas das empresas contratadas, entendo que tal 

posicionamento merece ser revisto. Como se pode observar nos autos, a 

retenção de importâncias ou a falta de pagamento de valores devidos 

pelos serviços prestados vêm sendo justificadas pelo alegado 

descumprimento de obrigação contratual por parte das Recuperandas, 
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sobretudo ante a falta de comprovação do adimplemento das parcelas 

devidas aos empregados destas, pretendendo assim as contratantes 

esquivarem-se de eventual responsabilidade subsidiária. Pois bem, o 

eventual descumprimento de obrigação contratual por parte das 

Recuperandas em comprovar o adimplemento das verbas salariais de 

seus empregados enseja, quando muito, a rescisão motivada do contrato 

firmado entre as partes, contudo, não dá suporte a retenção dos valores 

devidos por serviços efetivamente prestados, sob pena de locupletamento 

ilícito por partes da tomadora dos serviços. Nesse ponto, vale destacar 

que a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço encontra-se 

pacificada pela Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual “o 

inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto 

àquelas obrigações”, de sorte que a contratante não pode afastar-se das 

consequências jurídicas da terceirização empreendida. Neste sentido, 

veja-se a seguinte decisão do C. TST: “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 

De acordo com o consignado no acórdão regional, a segunda ré foi 

beneficiária dos serviços prestados pelo reclamante, de modo que não há 

falar na necessidade de configuração da culpa in elegendo ou in vigilando 

para a imputação da responsabilidade subsidiária à ela, na condição de 

tomadora de serviços, já que o item V da Súmula nº 331 do TST somente 

se aplica aos entes da Administração Pública, o que não é o caso dos 

autos. Portanto, o Regional, ao atribuir responsabilidade subsidiária à 

segunda reclamada, decidiu em harmonia com o item IV da Súmula nº 331 

deste Tribunal, cujo entendimento é de que responde o tomador de 

serviços, de forma subsidiária, pelos créditos trabalhistas do autor não 

adimplidos pela empresa prestadora dos serviços. Agravo de instrumento 

desprovido. VERBAS RESCISÓRIAS E A ABRANGÊNCIA DA 

CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. A jurisprudência desta Corte pacificou-se 

no entendimento de que a responsabilidade subsidiária prevista na Súmula 

nº 331 do TST implica o pagamento da totalidade dos débitos trabalhistas, 

inclusive as multas legais ou convencionais e as verbas rescisórias ou 

indenizatórias. Esse entendimento acabou sendo consagrado pelo Pleno 

do Tribunal Superior do Trabalho, que, em sessão extraordinária realizada 

em 24/5/2011, decidiu inserir o item VI na Súmula nº 331 da Corte, por 

intermédio da Resolução nº 174/2011 (decisão publicada no DEJT 

divulgado em 27, 30 e 31/5/2011), com a seguinte redação:"a 

responsabilidade in subsidiária do tomador de serviços abrange todas as 

verbas". Agravo de instrumento desprovido.” (AIRR - 

11953-34.2015.5.03.0031, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 

Data de Julgamento: 08/03/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

10/03/2017) Desse modo, não há como invocar a existência de previsão 

contratual para eximir das responsabilidades do tomador dos serviços, ou 

para retenção de valores devidos à prestadora dos serviços, para 

pagamento de verbas salarias dos empregados desta; não se podendo 

olvidar que, na hipótese da contratante vir a responder pelo crédito do 

trabalhador, poderá valer-se de eventual ação de regresso, sendo 

facultado, ainda habilitar o respectivo crédito na recuperação judicial, 

sub-rogando-se nos direitos do titular original do crédito trabalhista. 

Ademais, como já consignado em decisão anterior (Id. 30430206), as 

empresas contratantes ao firmarem contratos dessa natureza têm por fim 

a contratação de serviços, sendo este o fato gerador da obrigação de 

pagar, o que “não se confunde com as obrigações trabalhistas que 

decorrem de relação formada entre o trabalhador e empresa terceirizada”, 

obrigação esta que somente será estendida de forma subsidiária. Assim, a 

falta de pagamento pelas contratantes de valores devidos por serviços 

efetivamente prestado não se afigura ético ou lícito. E, pelas mesmas 

razões, não se justifica a realização de pagamento direto das verbas 

salariais aos trabalhadores, já que, como dito, o pagamento devido à 

empresa terceirizada decorre de fato gerador diverso, não se 

confundindo as relações jurídicas estabelecidas entre tais pessoas. De 

acordo com as alegações das Recuperandas algumas empresas já foram 

intimadas para proceder ao pagamento das notas fiscais dos serviços 

prestados e não pagos, conforme relação contendo o nome das empresas 

contratantes e valores pendentes de pagamento, apresentadas da forma 

seguinte: CONTRATANTE VALOR EM ABERTO CIPASA VÁRZEA GRANDE 

............................................................ R$. 171.159,42 CONDOMINIO 

MORADA DO PARQUE ......................................... R$. 104.476,82 

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA ................................................ R$. 

55.662,06 ROTA OESTE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES ................. 

R$. 117.946,60 IFMT – INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO 

...................... R$. 101.680,36 TOTAL 

.............................................................................................. R$. 550.925,26 

Além das citadas empresas, segundo as Recuperandas, em momento 

posterior, outras contratantes também deixaram de pagar as 

Recuperandas pelos serviços prestados, conforme indicado abaixo: 

CONTRATANTE VALOR EM ABERTO CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE 

B R A S I L  S . A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R $ .  3 0 . 3 6 1 , 9 3  S E N A C 

............................................................................................. R$. 60.643,72 

DOARRUDA & ARRUDA SERVIÇOS MÉDICOS SS LT ................. R$. 

26.410,84 TELEMONT ENGENHARIA ............................................................. 

R $ .  1 1 . 1 1 2 , 2 6  T O T A L 

............................................................................................... R$.128.528,75 

Ressalte-se ainda, que este Juízo já indeferiu pedido para utilização dos 

créditos retidos da recuperanda para pagamento de acordos celebrados 

com os empregados na Justiça do Trabalho, formulado pela empresa Rota 

Oeste, conforme decisão de Id. 30430206, sob o mesmo fundamento. 

Destarte, considerando a renitência das contratantes em cumprir a ordem 

judicial para pagamento dos valores devidos às Recuperandas por 

serviços efetivamente prestados, entendo que deve ser acolhido o pedido 

formulado para penhora on line, via BacenJud, nas contas das empresas 

que permaneceram inadimplentes, mesmo após intimadas para cumprir 

com a obrigação. No que concerne às contratantes, com obrigação 

vencida, porém ainda não intimadas a pagar as faturas vencidas, devem 

ser intimadas à fazê-lo, sob pena de bloqueio judicial em suas contas. II – 

Suspensão da Assembleia Geral de Credores (Id. 30723651) Pugnam as 

Recuperandas para que se aguarde o momento mais oportuno para 

indicação das datas para realização da Assembleia Geral de Credores, 

tendo em vista a necessidade de seguir os protocolos recomendados de 

segurança para evitar a propagação da pandemia Covid-19. Pois bem, as 

Portarias 247, 249 e 281, têm por finalidade a adoção de medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

contendo determinações como a adoção do regime de teletrabalho, 

suspensão dos prazos processuais judiciais e administrativos, 

prorrogados até 30/04/2020, período no qual não serão realizadas 

audiências de qualquer natureza. Por conseguinte, também não é 

conveniente a realização de Assembleias, uma vez que conforme 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), deve-se evitar 

a aglomeração de pessoas com o intuito de conter o avanço dos casos de 

contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19). No caso em análise, 

muito embora ainda não tenha sido designado data para realização da 

Assembleia Geral de Credores, a definição precipitada de dia e local pode 

não ser eficaz, haja vista que não há como prever o fim das medidas de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). Ademais, a 

suspensão da realização de Assembleias Gerais de credores presenciais 

está de acordo com o art. 2º, da Recomendação Nº 63, de 31 de março de 

2020, do CNJ, senão vejamos: Art. 2º Recomendar a todos os Juízos com 

competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e 

falência que suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores 

presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias 

enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19. Destaque-se que 

não há óbice para realização de Assembleia Geral de Credores virtual, 

conforme consta do parágrafo único do citado art. 2º, da Recomendação 

Nº 63, contudo tal procedimento deve ser adotado em caso de urgência, o 

que poderá eventualmente ser reportado nos autos. Portanto, tão logo 

sejam cessadas as medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, e 

consequentemente retomados os prazos processuais judiciais e 

administrativos, deverá a Administradora Judicial, em conjunto com a 

Recuperanda, manifestar nos autos indicando as datas para a AGC. Das 

Deliberações: 1) Atendendo a requerimento da Recuperanda (Id. 

30723651), procedi à requisição de informações por intermédio do sistema 

BACENJUD, conforme autorizado pelo provimento da Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com relação as empresas Cipasa 

Várzea Grande, Condomínio Morada do Parque, Condomínio Florais da 

Mata, Rota Oeste Administração e Participações, IFMT – Instituto Federal 

de Mato Grosso, conforme valores indicados à página 2 da petição de Id. 

30723651. 1.1) Consoante se infere pelas ordens de detalhamento 

anexas, foram bloqueados os seguintes valores: CONTRATANTE 

VALORES BLOQUEADOS CIPASA VÁRZEA GRANDE 

............................................................ R$. 27.175,28 (PARCIAL) 

CONDOMINIO MORADA DO PARQUE ......................................... R$. 

25.306,10 (PARCIAL) CONDOMINIO FLORAIS DA MATA 

................................................ R$. 55.662,06 (INTEGRAL) ROTA OESTE 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES ................. R$. 539.041,52 
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(EXCESSO) IFMT – INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO ...................... 

R$. 0,00 (NEGATIVO) 1.2) Considerando o excesso na conta da empresa 

Rota Oeste Administração e Participações, também procedi ao desbloqueio 

do excedente, bem como a transferência dos valores bloqueados para a 

Conta Única. 1.3) determino a intimação pessoal das referidas empresas, 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, onde poderão arguir 

a quitação da obrigação ou outras questões pertinentes. 1.4) Diante da 

resposta negativa com relação à IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso, 

INTIME-SE A RECUPERANDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifeste-se nos autos, requerendo providências úteis. 1.5) INTIMEM-SE 

AS EMPRESAS Centrais Elétricas do Norte Brasil S.A, Senac, Doarruda & 

Arruda Serviços Médicos SS LT e Telemont Engenharia para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, efetuem o pagamento dos serviços 

efetivamente prestados pelas Recuperandas, conforme notas fiscais de 

serviços e valores indicados à página 3, da petição de Id. 30723651, sob 

pena de bloqueio judiciais em suas contas. 2) defiro o pedido formulado 

pelas Recuperandas para abster-se temporariamente de indicar data para 

realização da Assembleia Geral de Credores 2.1) IntimeM-se a 

Administradora Judicial E AS RECUPERANDAS para que tomem ciência da 

presente decisão, devendo as mesmas indicarem nova data para a 

realização da Assembleia Geral de Credores, após restabelecidos os 

prazos suspensos pelas Portarias 247, 249 e 281do Eg. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021691-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FERREIRA GOMES JUNIOR (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação proposta por Celio Ferreira Gomes junto a 

recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda, 

a fim de que conste o valor de R$ 11.503,01, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. A recuperanda e o administrador judicial se 

manifestam pela retificação do crédito da habilitante (id 18117716 e 

21816386). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial 

(id 29262791). É o relatório. Decido. O presente pedido veio instruído com 

os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 11.503,01, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000069-56.2017.5.23.0071. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser retificado, a fim de constar a 

importância de R$ 11.503,01. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de habilitação e, em consequência, determino que o administrador 

judicial proceda à retificação do crédito de Celio Ferreira Gomes, no 

quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de 

R$ 11.503,01, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023074-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de pedido de Habilitação recebida como Impugnação À 

Relação De Credores proposta por Andreia Cristina da Silva junto a 

recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda, 

a fim de que conste o valor de R$ 9.589,16, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. A recuperanda e o Administrador Judicial se 

manifestam pela retificação do crédito da habilitante (id 27172143 e 

22054017). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial 

(id 30745732). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de 

crédito veio instruído com documentos oriundos da Justiça do Trabalho, 

que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 

9 . 5 8 9 , 1 6 ,  r e s u l t a n t e  d o s  a u t o s  d a  r e c l a m a ç ã o  n º 

0000717-70.2016.5.23.0071. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto à atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como o Administrador 

Judicial não se opõe ao pedido, o crédito da autora deve ser retificado, 

para que passe a constar a importância de R$ 9.589,16. Ante o exposto, 

julgo procedente o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em 

consequência, determino que o administrador judicial proceda à retificação 

do crédito de Andreia Cristina da Silva no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 9.589,16, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034803-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO XAVIER DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Raimundo Xavier do Nascimento ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop 

Construções e Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 2.246,20, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 22729456 e 23162197). Parecer do 

Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 31280167). É o 

relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 2.246,20, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0001381-12.2016.5.23.0036. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e a Administradora Judicial não se 
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opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a 

importância de R$ 2.246,20. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Raimundo Xavier 

do Nascimento, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

2.246,20, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016496-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1016496-83.2020.8.11.0041. AUTOR: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REU: INVASORES Vistos, Inicialmente, 

DETERMINO que a Escrivania proceda a colação dos seguintes 

documentos:  Of íc io nº  895/2020/GAB/SESP;  Mem. nº 

064/SPOE-PMMT/2020 e Ofício n. 018/2020 – GAB2VC. Em seguida, 

ouça-se o representante do MPE, consoante o exposto no art. 178, III, do 

CPC/2015. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838127 Nr: 42850-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO WEISS DOMORADSKI, CARLOS ALBERTO 

DOMORADSKI, LOURDES DOMORADSKI, Ines de fatima domoradski 

Spiering

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA, GILBERTO 

WALTA, SADI GAMARTZ, AGENOR PEREIRA DOS SANTOS, JOEL 

ANTONIO DE SOUZA, GENESI SOUZA NUNES, ASSOCIAÇÃO DE 

TRABALHADORES RURAIS GLEBA SANTO EXPEDITO, PAULO SÉRGIO 

BORGES ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12609, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14.338-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA CRISTINA AP. TADEU 

NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:1319/TO, MARCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:3718/MS

 Vistos. DETERMINO que seja oficiada a SEMA e o IBAMA para que seja 

realizada uma inspeção sobre o imóvel visando impedir que seja palco de 

crimes ambientais, bem como ao Ministério Público para o 

acompanhamento e adoção das medidas cabíveis. Por outro lado, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela cautelar de sequestro, haja vista que 

não demonstrada a urgência da medida, posto que o desmatamento vem 

ocorrendo desde o início da demanda judicial e, após a composição civil, a 

partir do ano de 2018 houve diminuição do desmate da vegetação em 

comparação aos anos anteriores. Destarte, não há, por ora, justificativa 

para o deferimento da tutela requerida. Desde já, ADVIRTO AOS RÉUS que 

não será tolerado o desmatamento ilegal, razão pela qual os INTIMO para 

que NÃO MODIFIQUEM O ESTADO DA COISA, nem desmatem ou loteiem o 

imóvel, sob pena de cometerem atentado e ser determinado possível 

sequestro da área. É teor do art. 1º da Resolução 006/2014/TP, que 

estabelece a competência desta Vara Especializada: “processar e julgar 

as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do 

Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos 

do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim 

como os processos que envolvam CONFLITOS POSSESSÓRIOS 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.(grifei) 

Destarte, não é de competência desta Especializada a apuração de crimes 

ambientais. No entanto, à fl. 1.543 fora determinada a expedição de ofício 

para órgãos ambientais e para o MPE, com o fito de que fossem adotadas 

as medidas cabíveis ante ao noticiado pelo autor. Por fim, DETERMINO que 

seja certificado o decurso do prazo do edital de fl. 1.718. Decorrido o 

termo, remeta-se à Defensoria Pública para se manifestar, na qualidade de 

Curadora Especial, consoante determinado no item 1 de fl. 1.639.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773825 Nr: 26994-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZA DE LOURDES DE AGUIAR MACEDO, HERTON 

DE AGUIAR MACEDO, LUCILENE CANHIZARES MACEDO, THELMA DE 

AGUIAR MACEDO, ERIKA DE AGUIAR MACEDO, HERLON DE AGUIAR 

MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A, FETAGRI - FED. DOS 

TRAB. NA AGRICULTURA DO ESTADO MT, BANCO BAMERINDUS DO 

BRASIL S/A-Em Liquidação Extrajudicial, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, 

SINDICADO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARENÁPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL MARCONDES MELO - 

OAB:, RAQUEL MARCONDES MELO - OAB:MT-14.214, RAUL REINALDO 

MORALES CASSEBE - OAB:, RAUL REINALDO MORALES CASSEBE - 

OAB:24308/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE FERNANDA MÂNICA 

EVANGELISTA - OAB:23.100, ANTONIO AUGUSTO FERREIRA PORTO - 

OAB:OAB/PR 13.258-A, ANTONIO AUGUSTO PEREIRA PORTO - OAB:, 

BÁRBARA GOMES LUPETTI BAPTISTA - OAB:113.658/RJ, CARLOS 

ALBERTO DIEGAS DUTRA - OAB:30.853/RJ, CECÍLIA DA SILVA ZERAIK 

- OAB:104.199/RJ, CLAUDIO THOMPSON ALVES TEIXEIRA - 

OAB:156.244/RJ, DEBORAH DIAS DA COSTA BENTO - OAB:165.371/RJ, 

EDMAR DORADO RODRIGUES - OAB:, EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, FÁBIO ZERAIK - OAB:137.830/RJ, FELIPPE ZERAIK - 

OAB:30397, FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - 

OAB:155.360/RJ, IVAN KUBALA - OAB:336.650-SP, JOAQUIM FÁBIO 

MIELLI CAMARGO - OAB:, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, JULIANA BEDONE - OAB:168.521/SP, KAISER MOTTA 

LUCIO DE MORAIS JUNIOR - OAB:137.730/RJ, LARISSA ÁGUIDA 

VILELA PEREIRA - OAB:, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT, LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - OAB:6545/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A, MARIA GABRIELLA 

DIGNANI SCHIMIDT DE BARROS - OAB:375.119, MARIA GABRIELLA 

DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - OAB:375.119/SP, MARIA HELENA 

CAMPOS DE CARVALHO - OAB:, MARIA HELENA CAMPOS DE 

CARVALHO - OAB:100.429/SP, MARIANA SOUZA BARONI - OAB:, 

MARIANA SOUZA BARONI - OAB:351.242/SP, NELSON DA COSTA 

ARAÚJO FILHO - OAB:3.512/MS, PAULA GUERRA DA CRUZ - 

OAB:141.811/RJ, PAULO HENRIQUE DE ANDRADE - OAB:, PAULO 

HENRIQUE DE ANDRADE - OAB:34144, RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA 

FILIPE - OAB:, RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA FILIPE - 

OAB:381.108/SP, RAFAEL ROSA NETO - OAB:42.292/SP, REGIS 

EDUARDO TORTORELLA - OAB:75.325/SP, RENATA VILLAÇA 

BOCCATO TRINDADE - OAB:200.227-SP, RICARDO MARTINS FIRMINO 

- OAB:253.449/SP, SUMAYA AITH HEIDRICH - OAB:208.539/SP

 Tratando-se de matéria já decidida às fls. 1.334/1.337, INDEFIRO o pedido 

de desentranhamento das fls. 741/1.150, bem como REJEITO a aplicação 

de multa por litigância de má-fé, eis que admitida a especificação de 

provas pela ré Usinas Itamarati. Em que pese o autor tenha alegado o 

descumprimento da medida liminar por parte dos prepostos da Instituição 

Financeira ré, não comprovara, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de atualização de assistente técnico de fls. 

1.816/1.817. Contudo, consigno que a parte poderá se utilizar de parecer 

de profissional técnico para, eventualmente, pontuar considerações 
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acerca do laudo pericial. Quanto ao pedido de apresentação de quesitos 

complementares, impende destacar que podem ser apresentados (caso 

não tenha sido ofertado antes) ao tempo da intimação para se manifestar 

acerca do laudo pericial, ocasião em que o Juiz determinará que o perito 

esclareça as dúvidas suscitadas pelas partes, como ocorrera à fl. 2.678. 

Pelas razões supra apresentadas, bem como por ter sido oportunizada a 

devida intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

somente no decisum de fl. 2.643, REJEITO o pleito de desentranhamento 

de parecer técnico juntado às fls. 2.503/2.537, bem como de fls. 

2.647/2.664 e das fls. 2.670/2.675. Em tempo, verifico a necessidade de 

CHAMAR O FEITO À ORDEM e ACRESCENTAR ao decisum proferido à fl. 

2.678, que o expert seja intimado para se manifestar acerca das fls. 

2.583/2.624 e fls. 2.681/2.688, somente no que atine ao laudo pericial, nos 

termos do art. 477, §2º, do CPC. Por fim, DETERMINO que a Serventia 

deste Juízo cumpra a determinação de fl. 1.335, devendo excluir o nome 

do requerido José Aparecido de Souza da capa dos autos, eis que 

homologado acordo realizado entre as partes (fls. 1.317/1.318). Intime-se. 

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001803-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON (AUTOR(A))

JOSE TEOFILO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT10031-O (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MONTANUCI (REU)

VANIA CRISTINA MONTANUCCI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO OAB - MT6481-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001803-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE TEOFILO RONDON, LUZIA 

MARCIA RIBEIRO RONDON REU: CLAUDEMIR MONTANUCI, VANIA 

CRISTINA MONTANUCCI Vistos, Os autos vieram-me conclusos em razão 

do venerando Acórdão colacionado ao id. n. 31566443, em que fora 

provido o recurso de agravo de instrumento, razão pela qual concito às 

partes ao seu integral cumprimento e, por conseguinte, ORDENO a 

expedição de contramandado. Ademais, DETERMINO que seja certificado 

eventual decurso de prazo para que o autor especificasse as provas que 

pretendia produzir. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) Carlos Roberto Barros de Campos Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017814-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MEDINA DA CONCEICAO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) 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: 1040084-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEAS CRUZ DA PAIXAO (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

ADALBERTO DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

MARIA ROMANA ELIAS (AUTOR(A))

GILDENY ALMEIDA ABREU (AUTOR(A))

RAIMUNDO NONATO FERREIRA (AUTOR(A))

REGINA CELIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

LAURENICE ROSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

DINART DE QUEIROZ LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001922-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001922-55.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. EXECUTADO: CR COMERCIO DE 

SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME 

Vistos. Indefiro o pedido de ID 30859911. Intime-se a parte exequente para 

informar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias, de modo a 

possibilitar a citação da parte executada. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024693-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024693-61.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: MARCELO GOMES Vistos. Indefiro o pedido de ID 26423128. 

Intime-se a exequente para informar novo endereço, no prazo de 15 

(quinze) dias, de modo a possibilitar a citação do executado. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1014493-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNE MAXISUELY SOUZA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014493-63.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THAYNE MAXISUELY SOUZA BISPO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a parte executada 

para juntar comprovante de depósito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015833-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATTHEUS DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005648-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DRUMOND (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTÕES (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005648-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO PEREIRA DRUMOND REU: BANCO BRADESCO, BRADESCO 

CARTÕES Vistos etc., Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a 

parte requerida para se manifestar acerca das petições de ID. 15940041 e 

21873144, no prazo de 15 ( quinze) dias. Considerando o lapso temporal 

entre a petição de do autor de ID. 15940041 até a presente data, intime-se 

a parte autora para informar quanto ao cumprimento da liminar, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038960-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTANA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010891-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIQUINHAS NORONHA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB - DF24923 (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (ADVOGADO(A))

VANESSA MEIRELES RODRIGUES OAB - DF19541 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010891-64.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIQUINHAS NORONHA GONCALVES REU: GEAP AUTOGESTAO EM 

SAUDE Vistos, etc Intime-se pessoalmente do representante da autora, Sr. 

Ricardo Noronha Bento, por correspondência com AR, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção do processo (art. 485, III, do CPC). E em caso positivo 

que indique o representante do espólio, bem como os herdeiros da 

falecida, com respectivos endereços, salientando que para a Defensoria 

Pública continuar a assistir juridicamente o polo ativo, os 

herdeiros/sucessores da autora deverão comprovar suas 

hipossuficiências. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Intime-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016131-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016131-97.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EXECUTADO: JAMES JESUINO 

DE OLIVEIRA Vistos, Defiro o pedido formulado pela parte requerente ao 

Id.25955507, e determino a citação do requerido JAMES JESUINO DE 

OLIVEIRA por hora certa, nos termos do art. 252 do CPC, no endereço 

indicado no Id. 25955507. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006315-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006315-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

CONCEICAO JUNIOR Vistos, Analisando os autos verifico que na petição 
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de Id. 26954110 a parte exequente, requer que seja expedido ofício ao 

Detran para que informe qual a instituição financeira credor fiduciária do 

automóvel GM/Prisma JOY, ano modelo 2008, placa NJC4359, chassi 

9BGR69808G165594, no nome do Executado Luiz Carlos Conceição 

Junior. Assim, expeça-se ofício ao Detran para que preste informações 

sobre a instituição financeira credor fiduciária do automóvel descrito, no 

prazo de 10(dez) dias. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054899-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES MARINHO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054899-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA LUCIA ALVES MARINHO FERREIRA REU: ROSA IMOVEIS LTDA - ME 

Vistos etc. A legislação processual, assegurando o direito de ação, prevê 

a possibilidade de parcelamento das custas, despesas processuais e 

honorários, a teor do disposto no art. 98, §6º, do CPC . Ante ao exposto, 

AUTORIZO o Autor ao pagamento das custas iniciais em até 06 (seis) 

parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente, devendo a primeira ser 

adimplida e comprovada nos autos em cinco (05) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição da ação nos termos do art. 290, do CPC. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053955-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. C. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ROSANE COMINETTI PIRAN OAB - 537.764.531-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011574-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA TALITA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011574-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TAMARA TALITA DE OLIVEIRA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos: i) Documento pessoal legível; ii) Ficha de atendimento ou prontuário 

médico legível. Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013841-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE OAB - PR05965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ROBERTO SOARES NETO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013841-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: MANOEL ROBERTO 

SOARES NETO Vistos, A prova até aqui produzida evidencia o direito 

afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui documentos com 

eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos 

legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para 

determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016357-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

JOSE CABANA FILHO (EXECUTADO)

ANANDA METAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016357-34.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ACO PRONTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA EXECUTADO: 

ANANDA METAIS LTDA, JOSE CABANA FILHO, WAGNER ANTONIO 

LOPES Vistos, etc Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 
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restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010946-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH PINHEIRO ANDRADE (EXEQUENTE)

ROGERIO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BRITO REBELLO OAB - MT6024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010946-10.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SARAH PINHEIRO ANDRADE, ROGERIO ANDRADE EXECUTADO: KASUAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, KASUAL AR 

EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA Vistos, etc Cite-se a 

parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016702-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula OAB - MT6285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONILSON JOSE LIMA SILVA DE OLIVEIRA 00175202150 (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016702-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: JONILSON 

JOSE LIMA SILVA DE OLIVEIRA 00175202150 Vistos, etc Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do 

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

Alexandre Martins de Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016561-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016561-78.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

EXECUTADO: CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP Vistos, etc Cite-se a 

parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 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: 1013960-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOBER FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013960-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEOBER FERNANDES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Em detida análise dos autos, verifico que o 

documento apresentado para comprovação da alegada hipossuficiência 

está incompleto, não contendo nenhuma informação sobre a atual situação 

financeira da parte autora. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, parágrafo único do CPC), 

com o fito de apresentar: a) A documentação que comprove a sua 

hipossuficiência (cópia integral da Carteira de Trabalho, Declaração de 

Imposto de Renda); Sob pena de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013264-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE SEBA E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1015620-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015620-31.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS ROSA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc. Intime-se o requerente para, no prazo impreterível de 05 

(cinco) dias, cumprir de forma integral o despacho retro (id. 31216684), 

juntando documento que comprove sua alegada hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015162-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FERNANDES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015162-14.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA FERNANDES SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

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

Junte aos autos documentos que comprovem sua precária condição 

econômica e financeira, conforme exigência constitucional de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento 

de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

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

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018117-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018117-18.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LEILA MARIA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme consta do 

art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) Documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou declaração 

de imposto de renda. b) Comprovante de endereço atualizado em seu 

nome, ou se em nome de terceiros, comprovar vínculos jurídico existente 

entre ambos, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018049-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERY FREITAS PAELO (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: 1018049-68.2020.8.11.0041. AUTOR: 

NERY FREITAS PAELO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme consta do art. 

321 do CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, para o fim de apresentar: a) Boletim de Ocorrência; b) 

Documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou 

declaração de imposto de renda. c) Comprovante de endereço atualizado 

em seu nome, ou se em nome de terceiros, comprovar vínculos jurídico 

existente entre ambos, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018034-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY FERNANDA MERLINO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018034-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELLY FERNANDA MERLINO CARVALHO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, 

conforme consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) 

Documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou 

declaração de imposto de renda. Intime-se. Oportunamente, tornem 

conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018083-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018083-43.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ERICA DA SILVA MAGALHAES REU: MRV PRIME PARQUE CHRONOS 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, 

conforme consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) 

Comprovante de endereço ATUALIZADO em seu nome, ou se em nome de 

terceiros, comprovar vínculos jurídico existente entre ambos, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017967-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ JUSTINO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017967-37.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JUAREZ JUSTINO DE BARROS REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Verificando-se que nos autos há elementos que evidenciem a falta de 

pressupostos legais para concessão da gratuidade, ou seja, a 

comprovação da alegada pobreza, entendo que o Autor não é 

insuficientemente capaz de arcar com as despesas processuais. Isto 

porque, este possui um salário de R$ 6.763,81 (seis mil e setecentos e 

sessenta e três reais e oitenta e um centavos) bruto, onde recebe 

mensalmente a quantia R$ 3.627,66 (três mil e seiscentos e vinte e sete 

reais e sessenta e seis centavos) líquido, a que demonstram na verdade o 

inverso da hipossuficiência alegada, evidenciando uma realidade 

totalmente diversa da maioria efetivamente pobre deste país. Diante disso, 

INDEFIRO o pedido da assistência judiciária gratuita e, determino a 

intimação dos autores para, em 15 dias, promover o recolhimento das 

custas processuais iniciais, sob penda de cancelamento da distribuição. 

Sem prejuízo na determinação supra, no mesmo prazo, deverá o autor, 

apresentar cópia do documento pessoal legível, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018171-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDNARDO BATISTA (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: 1018171-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO EDNARDO BATISTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme 

consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 

(quinze) dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) Documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou declaração 

de imposto de renda, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018181-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MENDES CABRAL (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: 1018181-28.2020.8.11.0041. AUTOR: 

HENRIQUE MENDES CABRAL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme 

consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 

(quinze) dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) Documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou declaração 

de imposto de renda. b) Comprovante de endereço atualizado em seu 

nome, ou se em nome de terceiros, comprovar vínculos jurídico existente 

entre ambos, sob pena de indeferimento da inicial. c) Intime-se. 

Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000718-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER JUNIOR CARVALHO (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:

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

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018188-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018188-20.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINALDO DE ALMEIDA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme 

consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 

(quinze) dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) Comprovante 

de endereço atualizado em seu nome, ou se em nome de terceiros, 

comprovar vínculos jurídico existente entre ambos, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018197-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO CESAR TRINDADE (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: 1018197-79.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSALINO CESAR TRINDADE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme 

consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 

(quinze) dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) Documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou declaração 

de imposto de renda. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045968-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRA ALZINA SILVA DOS REIS (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: 1045968-66.2019.8.11.0041. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 18 de 300



REQUERENTE: OLIRA ALZINA SILVA DOS REIS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Defiro o pedido de Id. 

30668531, e concedo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para 

emendar a inicial, juntando aos autos documentos que comprovem sua 

precária condição econômica e financeira, conforme exigência 

constitucional de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046979-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVONES JULIAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014604-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DA CONCEICAO SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA OAB - MT15570-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014604-42.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDISON DA CONCEICAO SILVA SANTOS REU: REGINA MARIA TEIXEIRA 

COELHO Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme consta do 

art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) Documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou declaração 

de imposto de renda. b) Comprovante de endereço atualizado em seu 

nome, ou se em nome de terceiros, comprovar vínculos jurídico existente 

entre ambos, sob pena de indeferimento da inicial. c) Intime-se. 

Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011405-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MEDEIROS PINHEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015244-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TOBAL ALMENDRA VIEIRA (AUTOR(A))

JOSE RICARDO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044184-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAMIL GUSMAO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1016147-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUMPH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REU)

 

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

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

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

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

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

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

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030581-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL AUGUSTO DOS SANTOS BRANDAO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

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 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 23/07/2020 Horário: 09h30min 

Local: Clínica Materna – (com Dra. Maria Fernanda) Obs: - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030581-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL AUGUSTO DOS SANTOS BRANDAO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

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 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (dias) dias, querendo, juntarem aos autos o 

endereço completo e atualizado da parte autora (com rua/avenida, número 

bairro, cidade e CEP) para o fim de ser intimada para a pericia a ser 

designada, sob pena de arquivamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014605-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURO CUSTODIO 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)

 

De ordem, em cumprimento à determinação judicial, temos a informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT (imagem abaixo), podendo as partes acessarem 

diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na 

barra de busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO-OUTROS, Selecionar 

opção MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ 

UTILIZADA PARA PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao 

lançar o número do processo, automaticamente, o sistema alertará com a 

seguinte mensagem: "Há um parcelamento/desconto cadastrado para o 

processo informado nos valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou 

a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento. 

OBSERVAÇÃO: As parcelas subsequentes deverão ser emitidas na 

opção CONSULTA, utilizando a opção "Consulta de Parcelamentos" que se 

encontra disponível no Link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" 

(www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1021229-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

EDIR PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3498-3 (INTERESSADO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 0790-0 (INTERESSADO)

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 

dar andamento ao feito, postulando o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007150-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOGOLEVSKY FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE GOGOLEVSKY FILHO OAB - MT12031/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON DOUGLAS VALERIO DA SILVA (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 

dar andamento ao feito, postulando o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003436-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA OAB - MT18787-O (ADVOGADO(A))

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - MT13602-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

andamento ao feito, postulando o que de direito, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005648-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DRUMOND (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTÕES (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005648-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDUARDO PEREIRA DRUMOND RÉU: BANCO BRADESCO, 

BRADESCO CARTÕES Vistos Digam os requeridos, em 10 (dez) dias, 

acerca dos documentos juntados na impugnação à contestação, bem 

quanto a alegação de cumprimento parcial da decisão deste Juízo em sede 

liminar. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000909-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

GRANS NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (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 acerca do 
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prosseguimento do feito, querendo o que entenderem de direito, sob 

devolução da deprecata a comarca de origem. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000948-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DO CARMO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA OAB - MT9196-O (ADVOGADO(A))

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004308-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GARCIA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002782-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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) das PARTES para, 

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

Petição do Perito (Laudo Pericial - Complementação) de Id. 31588617, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023909-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição do Perito (Laudo Pericial - Complementação) de Id. 31589068, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022225-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALEXANDRA GOMES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição do Perito (Laudo Pericial - Complementação) de Id. 31589445, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036937-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANECAP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA HOME & OFFICE CENTER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016561-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

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

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016357-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

JOSE CABANA FILHO (EXECUTADO)

ANANDA METAIS LTDA (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

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

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

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

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061335-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVERIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061335-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA SILVERIA DO NASCIMENTO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios”. Esse dispositivo 

deve ser analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais 

precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe 

que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de 

recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, 

não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar 

as custas do processo. Com efeito, o advento do novo Estado 

Constitucional trouxe, como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e 

nesse contexto – considerando o que interessa ao caso vertente – aquele 

que necessita do benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, 

sob pena de não ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem 

sido recorrente o ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o 

benefício da Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É 

certo que o simples deferimento do pedido de Justiça gratuita, sem a real 

comprovação de sua necessidade, pode dar azo para aventura judicial, já 

que em caso de não procedência do pedido a parte não terá nenhum 

ônus. Ademais, verificando-se que nos autos há elementos que 

evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, 

ou seja, a comprovação da alegada pobreza, entendo que o Autor não é 

insuficientemente capaz de arcar com as despesas processuais. Isto 

porque, a autora recebe mensalmente a quantia de R$ 3.800,00 (três mil e 

oitocentos reais) líquido, a que demonstram na verdade o inverso da 

hipossuficiência alegada, evidenciando uma realidade totalmente diversa 

da maioria efetivamente pobre deste país. Diante disso, INDEFIRO o pedido 

da assistência judiciária gratuita e, determino a intimação da autora para, 

em 15 dias, promover o recolhimento das custas processuais iniciais, sob 

penda de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002147-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ALMEIDA BARROS (AUTOR(A))

ADELINO DE SOUZA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002147-75.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDIRENE ALMEIDA BARROS, ADELINO DE SOUZA VIEIRA REU: CIC - 

CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Indefiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita aduzida pela parte autora, isto porque, verifico que esta 

aufere renda mensal líquida de R$ 4.707, 45 (quatro mil e setecentos e 

sete reais e quarenta e cinco centavos) que demonstram na verdade o 

inverso da hipossuficiência alegada, evidenciando uma realidade 

totalmente diversa da maioria efetivamente pobre deste país. Assim, antes 

de qualquer deliberação, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, promova o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Intime-se. Oportunamente, tornem 

conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038249-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON VIEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE TENORIA LIMA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038249-33.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: WELLINGTON VIEIRA LEITE REQUERIDO: CRISTIANE 

TENORIA LIMA MACHADO Vistos. Primeiramente, certifique-se à 

Secretaria, o decurso do prazo de defesa. Após, intime-se a parte autora, 

para em 5 (cinco) dias requerer o que entender de direito. Intime-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018254-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON DE JESUS CARNAIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018254-97.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JANDERSON DE JESUS CARNAIBA REU: MRV PRIME PARQUE CHRONOS 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, Diante do desinteresse da parte 

autora na realização de audiência de conciliação e primando pela 

aplicação do principio da celeridade processual, deixo de nesse primeiro 

momento designar audiência de conciliação ou mediação conforme 

previsto no art. 334 do CPC. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a presente ação e informar se tem na realização de audiência 

de conciliação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo constar 

que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia 

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

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

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

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

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018258-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSY CARDOSO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018258-37.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOSY CARDOSO MORAES REU: MRV PRIME PARQUE CHRONOS 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, Diante do desinteresse da parte 

autora na realização de audiência de conciliação e primando pela 

aplicação do principio da celeridade processual, deixo de nesse primeiro 

momento designar audiência de conciliação ou mediação conforme 

previsto no art. 334 do CPC. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a presente ação e informar se tem interesse na realização de 

audiência de conciliação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo 

constar que a não apresentação de contestação importará na aplicação 

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

pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, 

deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de 

acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente 

a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o 

silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os 

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033009-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033009-97.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de cumprimento de sentença. Intime-se os devedores através de seu 

patrono, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 513, § 2º do CPC), efetuando o pagamento dos valores indicados nos 

demonstrativos discriminados e atualizados dos créditos, acrescidos de 

custas. Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria 

Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma art. 256 do CPC 

e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento 

no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018096-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Autos 1018096-76.2019 Vistos, etc. Determino o total 

cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 

1008609-74.2020.8.11.0000, juntado no ID. 31447256, que DEFERIU A 

SUSPENSIVIDADE conforme requerido no Agravo, com o sobrestamento 

dos efeitos da decisão recorrida até o exame do mérito recursal. Prestei 

as informações nesta data, conforme oficio anexo. Expeça-se o 

necessário para o cumprimento da decisão proferida em sede de liminar 

de Agravo. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015182-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO DO CARMO BATISTA (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 19/06/2020 Horário: 13h00min 

Local: Hospital Ortopédico, Rua Osorio Duque Estrada, 15, Bairro Araés. 

Cuiabá-MT – (com Dr. Marcos Sucena) Obs: - O periciado deverá levar 

todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020698-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAINA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ESCAVE LTDA - ME (EXECUTADO)

ALEX SANDRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020698-45.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DEJAINA PEREIRA EXECUTADO: ALEX SANDRO DA SILVA, 

CONSTRUTORA ESCAVE LTDA - ME Vistos, etc. Em sua última petição (id. 

13862891) a exequente requereu o julgamento antecipado do mérito. 

Entretanto, pela presente se tratar de uma ação de execução não é esse 

o seu procedimento. Desse modo, intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que entender 

de direito. 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: 1018299-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LEMES DA FELICIDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018299-04.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON LEMES DA FELICIDADE REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos, Intime-se a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que 

deverá juntar aos autos: i) Procuração devidamente assinada; ii) 

Documento pessoal legível; iii) Comprovante de residência; iv) Junte aos 

autos documentos que comprovem sua precária condição econômica e 

financeira, conforme exigência constitucional de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004686-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALBINA SILVERIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004686-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ALBINA SILVERIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte requerida para se manifestar 

acerca da petição contida no id 28606578, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001775-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES NUNES DE OLIVEIRA 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)

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 19/06/2020 Horário: 13h00min 

Local: Hospital Ortopédico, Rua Osorio Duque Estrada, 15, Bairro Araés. 

Cuiabá-MT – (com Dr. Marcos Sucena) Obs: - O periciado deverá levar 

todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018314-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELLY FERGUS SILVA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018314-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MICAELLY FERGUS SILVA CANDIDO REU: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos. Antes de qualquer deliberação, 

conforme consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) 

Documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou 

declaração de imposto de renda. b) Comprovante de endereço atualizado 

em seu nome, ou se em nome de terceiros, comprovar vínculos jurídico 

existente entre ambos, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018328-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURROGER DAS NEVES ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018328-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EURROGER DAS NEVES ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

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

Boletim de ocorrência ou declaração de atendimento do SAMU; Advirto ao 

autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010094-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEITE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

De ordem, em cumprimento à determinação judicial, temos a informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT (imagem abaixo), podendo as partes acessarem 

diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na 

barra de busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO-OUTROS, Selecionar 

opção MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ 

UTILIZADA PARA PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao 

lançar o número do processo, automaticamente, o sistema alertará com a 

seguinte mensagem: "Há um parcelamento/desconto cadastrado para o 

processo informado nos valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou 

a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento. 

OBSERVAÇÃO: As parcelas subsequentes deverão ser emitidas na 

opção CONSULTA, utilizando a opção "Consulta de Parcelamentos" que se 

encontra disponível no Link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" 

(www.tjmt.jus.br).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013364-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-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: 1013364-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZEU PAULINO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

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

conciliação designada para o dia 22/09/2020, às 08h30, a ser realizada 
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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: 1013745-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1013745-26.2020.8.11.0041 

Autor(a): ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO Réu: CONCESSIONARIA DE 

RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A Vistos, etc. Cite-se e intime-se a 

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

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 11/08/2020, 

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). 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: 1017995-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1017995-05.2020.8.11.0041 

Autor(a): VAGNER SILVA VIEIRA Réu: 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 de 

conciliação designada para o dia 22/09/2020, às 11h45, a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 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: 1018095-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LUCIANA DA CRUZ RAMOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018095-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIANE LUCIANA DA CRUZ RAMOS VIEIRA REU: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Vistos. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, proposta por FABIANE LUCIANA DA CRUZ RAMOS VIEIRA, 

em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., ambos qualificados na 

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

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 17/08/2020, às 8h00min 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 
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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: 1012392-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE SOUZA 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012392-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSON DE SOUZA 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 22/09/2020, às 13h45, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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: 1011336-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES JOSE 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)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011336-77.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MELQUIADES JOSE DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 22/09/2020, às 14h, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012725-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIDE VILARINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012725-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCINEIDE VILARINS 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 22/09/2020, às 14h15, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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
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Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002179-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ANDRADE MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ANDRADE MARINHO OAB - MT20915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002179-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VINICIUS ANDRADE MARINHO REU: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO 

BENEDITO LTDA Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial. Citem-se e 

intime-se a parte requerida e todos confinantes, na forma do art. 246, § 3º, 

CPC/2015, e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos réus e 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 246, §3º, e 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 18/08/2020, às 

11h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intimem-se, pela via postal, 

com aviso de recebimento (AR), a União, o Estado e o Município para 

manifestarem eventual interesse na causa, encaminhando-se a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Após, vistas ao 

Ministério Público, nos termos do art. 279 do CPC/2015. Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002179-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ANDRADE MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ANDRADE MARINHO OAB - MT20915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002179-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VINICIUS ANDRADE MARINHO REU: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO 

BENEDITO LTDA Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial. Citem-se e 

intime-se a parte requerida e todos confinantes, na forma do art. 246, § 3º, 

CPC/2015, e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos réus e 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 246, §3º, e 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 18/08/2020, às 

11h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intimem-se, pela via postal, 

com aviso de recebimento (AR), a União, o Estado e o Município para 

manifestarem eventual interesse na causa, encaminhando-se a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Após, vistas ao 

Ministério Público, nos termos do art. 279 do CPC/2015. Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. 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: 1013074-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BENEDITO FIALHO (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: 1013074-03.2020.8.11.0041. AUTOR: 

PEDRO BENEDITO FIALHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 22/09/2020, 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: 1016131-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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

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

EXEQUENTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher os valores 

referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) 

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

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

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015371-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE OAB - SP138636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015371-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 10/08/2020, às 12h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018165-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE MARTINS DOS ANJOS (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: 1018165-74.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUZIANE MARTINS DOS ANJOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposto por 

SUZIANE MARTINS DOS ANJOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

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

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

de conciliação designada para o dia 24/09/2020, às 8h00min 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: 1007655-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS APARECIDO SCHUCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007655-02.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MATEUS APARECIDO SCHUCH REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc 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 10/08/2020, 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: 1000893-67.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MACHADO MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000893-67.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA MACHADO MESQUITA REU: MRV PRIME PARQUE CHRONOS 

INCORPORACOES SPE LTDA 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 10/08/2020, 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: 1016493-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO CARLOS ROSSI JUNIOR OAB - SP154815 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP - EPP 

(REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1016493-31.2020.8.11.0041 

Autor(a): ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS 

LTDA Réu: CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP 

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

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

designada para o dia 18/08/2020, 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: 1017795-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017795-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 10/08/2020, 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010992-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIO MINERACOES LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010992-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIO MINERACOES LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 31568834 a Id. 31568837 – 

postulando o que entenderem de direito, bem como, caso concordem, 

procedam, no mesmo prazo, ao recolhimento do valor dos honorários 

periciais propostos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038049-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA MOTA RUBIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

 

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: 1018868-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO PEDROSO DE JESUS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012699-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031099-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000796-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026556-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUZA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

ÁGUAS CUIABÁ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-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, manifestarem-se acerca da 

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 31613058 a Id. 31613060 – 

postulando o que entenderem de direito, bem como, caso concordem, 

procedam, no mesmo prazo, ao recolhimento do valor dos honorários 

periciais propostos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043867-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON NERES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052576-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZANEA BEATRIZ DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008744-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 31614076 a Id. 31314080 – 

postulando o que entenderem de direito, bem como, caso concordem, 

procedam, no mesmo prazo, ao recolhimento do valor dos honorários 

periciais propostos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059493-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

IMPUGNAÇÃO a Contestação a Reconvenção e documentos juntados aos 

autos. Nada Mais.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022420-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELIA FRANCISCA SOUZA DE DEUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA OAB - MT19826/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P MARTINS DOS SANTOS - ME (REU)

EDER JOFRE CARPES DO NASCIMENTO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1022420-80.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 17.727,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ROSELIA 

FRANCISCA SOUZA DE DEUS DA SILVA Endereço: AVENIDA CARLOS 

ADDOR DE SOUZA, 05,QUADRA 02, RUA D, BAIRRO VILA NOVA, SÃO 

JOÃO DEL REY, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EDER JOFRE CARPES DO NASCIMENTO Endereço: Lugar incerto e não 

sabido Nome: P MARTINS DOS SANTOS - ME Endereço: AVENIDA 

BENJAMIN CONSTANT, 1601, - DE 651/652 A 1429/1430, CENTRO, BOA 

VISTA - RR - CEP: 69301-020 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Conforme narrativa do boletim 

de ocorrência anexo (DOC. 02), no dia 02/07/16 a Autora por volta das 

21hs, trafegava pela Avenida das Torres sentido Centro- Bairro Tijucal, 

ocasião em que conduzia sua motocicleta HONDA/BIS, placa NUB 8187, 

quando se aproximada da rotatória do Bairro Jardim Itália, o veículo do 2º 

Requerido, FIAT/DUCATO COMBINATO, placa DLC 0945, que estava logo 

atrás da Autora, perdeu o controle e colidiu na traseira de sua motocicleta, 

o que se estendeu por alguns metros, ocasionando lesões na Requerente, 

conforme boletim de atendimento médico anexo (DOC. 03) e danos em sua 

motocicleta, conforme comprovante de conserto anexo (DOC. 07). Vale 

ressaltar que no momento da colisão o 1º Requerido evadiu-se do local 

sem prestar socorro ou qualquer tipo de assistência a Autora, retornando 

ao local somente após decorridos 20 (vinte) minutos de ocorrida a colisão. 

A Requerente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU (DOC. 03) e foi diagnosticada pela equipe médica com 

contusão e grande área de escoriações no ombro direito, conforme 

ultrassonografia anexa (DOC. 06). Em razão das lesões sofridas a 

Requerente teve gastos com consulta médica e compra de medicamentos, 

conforme comprovantes em anexo (DOC. 03, 04, 05), no valor de R$ 

232,00 (duzentos e trinta e dois reais), distribuídos da seguinte forma: 

GASTOS VALOR Consulta médica 09/09/2016 (Doc. 04) R$ 66,00 

Consulta médica 06/07/2016 (Doc. 05) R$ 66,00 Medicamentos (Doc. 05) 

R$ 100,00 TOTAL DE GASTOS MÉDICO: R$ 232,00 Além disso, a 

Requerente arcou também com o valor do conserto de sua moto (Doc. 07) 

no valor de R$ 2.495,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais). 

Insta salientar que a Requerente e o 1º Requerido fizeram um acordado 

verbal entre si, ficando estabelecido que este iria arcar pelo menos com o 

conserto de moto da Autora, contudo o Réu não cumpriu sua parte do 

acordo e nas diversas ocasiões em que a Requerente tentou contatar o 1º 

Requerido e não obteve êxito. Diante do que foi exposto, a Requerente 

não tem outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação para que 

o Requerido cumpra com suas obrigações, vez que foi ele que ocasionou 

o acidente, devendo ressarcir a Autora pelos gastos dispendidos além de 

arcar com indenização pelos danos morais ocasionados. DECISÃO: É 

desnecessária a designação de audiência de conciliação, uma vez que as 

partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. A citação por edital, por ser medida excepcional, 

exige a certeza de que não há outros meios de providenciar a citação. O 

requerimento desse tipo de citação corre à conta e risco do exequente, 
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posto que, se indevidamente requerida, poderá ser objeto de nulidade. 

Ademais, é o autor quem tem o dever de verificar em quais endereços 

encontrados a diligência de citação não foi ultimada e promover as 

medidas necessárias para o seu cumprimento. Assim, e tendo em vista 

que já foram realizadas buscas nos sistemas disponíveis, DEFIRO a 

citação do réu EDER JOFRE CARPES DO NASCIMENTO por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, para querendo contestar ação. Intime-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

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

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

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

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, WASHINGTON HEDDER DE VASCONCELOS, digitei. CUIABÁ, 28 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024704-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HARRIS DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA 

(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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028997-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA KARINA DA SILVA BROSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMEL OMAR MOCHAMED KARAWI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028997-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULA KARINA DA SILVA BROSSI EXECUTADO: JAMEL OMAR 

MOCHAMED KARAWI Vistos, etc. Proceda-se a busca junto ao sistema 

RENAJUD, conforme requerido. Em sendo positiva a penhora via 

RENAJUD, intime-se a parte reclamada para, querendo, opor embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso negativo intime-se a parte reclamante 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Sem 

manifestação, ao arquivo. Desde já fica autorizada a expedição de 

certidão de dívida em favor da reclamante. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1018114-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA LINHARES BARBOSA TAVARES FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018114-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING, BR MALLS 

ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 REU: DANIELA LINHARES 

BARBOSA TAVARES FERREIRA Vistos. Expeça-se alvará para 

levantamento do valore depositado da seguinte forma: A) R$ 16.430,70 

(dezesseis mil, quatrocentos e trinta reais e setenta centavos), em favor 

da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no ID 31149903. Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015231-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PEREIRA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015231-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WAGNER PEREIRA MOURA REU: BANCO INTERMEDIUM SA DO 

SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Anulatória de Empréstimo Consignado e Indenização por Dano 

Moral com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Suspensão de 

Descontos, que move WAGNER PEREIRA MOURA, contra BANCO INTER 

S/A. Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

do mérito) do Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não 

traduzem complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência 

de saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a 

sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas. Não há nulidades a serem 
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pronunciadas ou irregularidades a serem corrigidas. A parte requerida 

suscitou em preliminar a falta de interesse de agir – carência de ação. 

Passo a analisá-la. Da falta de interesse de agir – carência de ação. Não é 

necessário muito esforço para concluir que a presente preliminar não 

prospera. Isso porque a petição inicial apresenta fundamentos lógicos, 

fazendo com que as partes e o próprio Magistrado compreendam de 

maneira precisa qual é a real pretensão da parte requerente, além de que 

o pedido é perfeitamente cabível na medida em que a parte autora se 

intitula como vítima de empréstimo fraudulento. Portanto, AFASTO a 

preliminar aventada. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS 

QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS O ponto controvertido da lide reside 

em um contrato de empréstimo consignado em que a parte requerente 

alega não ter celebrado e ser o mesmo oriundo de Fraude conforme 

termos aduzidos na exordial. Intimadas as partes para especificar as 

provas ID. 18399855. Considerando a natureza da ação, entendo por bem 

deferir a produção de prova pericial grafotécnica, requerida pela parte 

autora ID. 18535223, contudo, indefiro a expedição de ofício, solicitada 

pela parte requerida ID.18794297, devendo esta ficar a cargo da mesma. 

DO ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. A relação entre as partes é de 

consumo, e em face da hipossuficiência da parte autora INVERTO o ônus 

da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo a requerida 

comprovar a ocorrência da contratação do empréstimo, bem como a 

ausência de fraude. Ante o exposto: a) DECLARO O FEITO SANEADO. b) 

DEFIRO a produção da prova pericial e documental; c) Intime-se a parte 

requerida para em 5 (cinco) dias deposite os contratos originais na 

secretaria para fins de realização de prova pericial grafotécnica. d) 

Nomeio para realização da perícia grafotécnica, independentemente de 

compromisso, a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com 

endereço à Av. Rubens de Mendonça (do CPA), nº. 1856 – SL. 408, 

Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: 

(65) 3052-7636 a qual deverá indicar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o profissional para a realização da perícia e sumula curricular. A 

seguir, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Proceda a secretaria com a intimação das partes somente 

depois que o perito juntar sua proposta de honorários. Caso o perito não 

faça a juntada no prazo estipulado, faça-me os autos conclusos antes da 

referida intimação. Havendo proposta de honorários, venham-me 

conclusos após o prazo concedido às partes. Uma vez que a perícia foi 

solicitada pela parte requerente, esta deverá efetuar o pagamento dos 

honorários, nos termos do art. 95 do CPC. Todavia, sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga pelo Estado, 

caso a mesma saia vencida da presente demanda. Ou, pela parte 

requerida como ônus da sucumbência; e) Oportunizo as partes apresentar 

em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de 

fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos 

processuais; Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1016147-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUMPH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016147-80.2020.8.11.0041 Autor: TRIUMPH 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Réu: MALAI MANSO HOTEL 

RESORT S.A. Vistos, etc. Determino o total cumprimento da decisão 

proferida no Agravo de Instrumento n. 1008804-59.2020.8.11.0000, 

juntado no ID. 31454412, que DEFERIU EM PARTE A LIMINAR, para 

determinar a suspensão do reajuste aplicado, devendo ser pago a título de 

taxa condominial o valor que era cobrado antes do reajuste aplicado, qual 

seja, R$ 8.962,07 (oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e sete 

centavos). Prestei as informações nesta data, conforme oficio anexo. 

Expeça-se o necessário para o cumprimento da decisão proferida. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011319-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO JOSE MATIAS (AUTOR(A))

PAULO ROGERIO SILVEIRA LOPES (AUTOR(A))

OSVALDO DE ARAUJO COUTINHO (AUTOR(A))

ADERSON DA SILVA (AUTOR(A))

OZEIAS BRITO COUTINHO (AUTOR(A))

OSVALDO DE ARAUJO COUTINHO JUNIOR (AUTOR(A))

CARLOS GONCALVES GUIMARAES (AUTOR(A))

RENATO SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

DINOILDO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011319-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATO SOARES PEREIRA, CRISTIANO JOSE MATIAS, PAULO ROGERIO 

SILVEIRA LOPES, OZEIAS BRITO COUTINHO, OSVALDO DE ARAUJO 

COUTINHO JUNIOR, OSVALDO DE ARAUJO COUTINHO, DINOILDO 

APARECIDO DA SILVA, CARLOS GONCALVES GUIMARAES, ADERSON 

DA SILVA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por RENATO SOARES PEREIRA E OUTROS em face de UNIMED 

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED NORTE 

NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, ambos qualificados na inicial. 

Para tanto, afirmam que todos os serviços estão suspensos aos autores e 

demais contratantes do plano de saúde nacional da 2ª Ré e, por problemas 

financeiros internos, a 1ª Ré suspendeu os atendimentos em Cuiabá e 

todo estado de Mato Grosso por tempo indeterminado. Sustentam que 

desde o ano de 2019 a 1ª Ré nega-se a fazer qualquer atendimento do 

plan plano nacional da Unimed Norte Nordeste, tendo todos os 

consumidores que entrar na justiça para resguardar seus direitos. 

Afirmam, que além dos autores, há os dependentes, que necessitam dos 

serviços e tem seus acessos negados. Assim, requerem em sede de 

tutela de urgência a determinação para que as requeridas autorizem no 

prazo de 48 horas, todos atendimentos previstos em seus contratos, 

incluindo os dependentes. Com a inicial os documentos. DECIDO. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Pois bem, os autores sustentam estar com os 

atendimentos suspensos de seus planos nacionais unicamente por uma 

celeuma interna entre o Sistema Unimed (Unimed Cuiabá e a Unimed Norte 

Nordeste). Cabe frisar, que a abordagem precisa sobre a reponsabilidade 

solidária da Unimed Cuiabá será apreciada em momento oportuno, pois a 

princípio, o que se discorre é a presença dos requisitos necessários para 

deferimento da tutela pleiteada. Feitas tais considerações passo ao exame 

sobre a necessidade dos atendimentos em sede de tutela de urgência. No 

caso, como dito, o que será analisado é se estão presentes os requisitos 
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legais suso citados, que autorizam a concessão da liminar pretendida 

pelos autores. Na espécie, da análise do conjunto de provas 

apresentadas junto a inicial verifico que a medida liminar não deve 

prosperar. Não há nos autos, quaisquer elementos que indiquem a 

necessidade imediata e urgente e de realização de qualquer atendimento, 

cirurgia, internação ou algo do tipo. A ausência desse elemento afasta o 

perigo de dano irreparável e por consequência não atende à exigência 

legal, contida na norma supra citada, imprescindível à concessão da tutela 

de urgência pretendida. Oportuno registrar que ainda que se possa 

vislumbrar a presença da probabilidade do direito, tal fato por si só não é 

suficiente à concessão da tutela de urgência se a ele não se somar a 

existência de elementos que evidenciem o perigo da demora alegado. Por 

outro lado, cumpre destacar que a tutela antecipada pode ser concedida 

ou revogada a qualquer tempo, à vista de novos elementos ou após a 

instrução probatória. Posto isto, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da 

ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 31 de 

agosto de 2020, às 8h30min – Sala 2, com vistas à conciliação a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018304-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA LEMES DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO PINHO ROSA OAB - 000.519.941-78 (PROCURADOR)

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018304-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIA LEMES DE PINHO PROCURADOR: MARIA DO CARMO PINHO ROSA 

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INITIO LITIS C.C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A, ambos qualificados na inicial. A parte autora contesta a existência e 

autenticidade do contrato de empréstimo junto ao banco requerido, 

alegando que nunca contraiu tal empréstimo ou autorizou, assinou, 

nomeou procurador e/ou forneceu seus documentos a terceiros para que 

realizassem, qualquer tipo de transação financeira em seu nome. Aponta 

que os descontos ilegais a título de empréstimo desde 2015 totalizam R$ 

2.356,00 (dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais), devendo ser 

restituído em dobro. Assim, requer, liminarmente, a suspensão da 

cobrança das parcelas referente ao contrato discutido nos autos. Com a 

inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. Não restou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade 

do direito invocado em favor da parte autora, na medida em que neste 

momento de cognição não exauriente não é possível verificar sobre a 

autenticidade do contrato. Friso que o autor possui outro contrato de 

empréstimo em seu holerite, o que afasta a existência de prova 

inequívoca. Verifica-se, ainda, a ausência de perigo de dano, ao passo 

que os descontos estão sendo efetuados desde 2015, e, somente agora a 

parte autora vem em juízo rogando por providências. Demais disso, tenho 

como prudente facultar o contraditório, oportunidade em que serão 

colhidos maiores subsídios sobre o caso em espeque. Assim, ausente os 

requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência designada para o dia 31/08/2020, às 08h30, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Consigno por fim, que embora a presente ação tenha sido 

distribuída sob sigilo, calha ponderar que a regra imposta pelo art. 189 do 

CPC e estabelecida pela CF é a publicidade dos atos processuais. 

Outrossim, o art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal, determina que “a 

lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. A violação à 

intimidade a redundar em necessidade da imposição do sigilo dos autos é 

aquela que afeta a esfera privada das pessoas, assim entendida como 

aquela que engloba sua vida doméstica, seus segredos pessoais e 

profissionais, suas relações familiares e afetivas, o conhecimento acerca 

de suas contas bancárias, suas declarações fiscais. No caso em tela, 

inexiste interesse social que possa dar ensejo à restrição ao princípio da 

publicidade, de modo que determino a retirada do sigilo do presente feito. 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1016899-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MACIEL COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

NATASHA DAL SOTTO GENTIL OAB - MT28000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 34 de 300



MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016899-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVALDO MACIEL COUTO REU: MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS e ACESSÓRIOS C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por EDIVALDO MACIEL COUTO, em desfavor de MARIA ESMEIRA GARCIA 

RIBEIRO. Para tanto, argumenta é proprietário do imóvel residencial à Rua 

Projetada A, casa 242, Condomínio Rio Cachoeirinha, Bairro Jardim 

Imperial, Cuiabá/MT. Sustenta que em meados de 2014 ofertou 

verbalmente a moradia a requerida pelo preço inicial de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais). Ocorre que, a parte requerida encontra-se 

inadimplente com os encargos locatícios, sendo que apesar de notificada 

para o pagamento e desocupação do imóvel tem quedado inerte. Pretende 

a parte requerente a concessão da tutela de urgência in limine para a 

realização do despejo da parte ré. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. As possibilidades de despejo liminar 

estão estabelecidas no art. 59 da Lei n. 8.245/1991, incluindo, dentre 

outras, a seguinte hipótese: Art. 59. Com as modificações constantes 

deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - 

se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) § 3o No caso do inciso IX 

do § 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e 

elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos 

para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar 

depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma 

prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) Na 

presente ação, pretende o locador despejar o locatário em razão do 

inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios. Destarte, 

considerando-se a presença dos requisitos legais para a caracterização 

da hipótese de despejo imediato prevista no inciso IX do § 1º do art. 59 da 

Lei n. 8.245/1991, especialmente porque o contrato firmado não está 

assegurado com qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 

8.245/91, impõe-se o deferimento da liminar postulada pelo promovente, 

ficando o despejo condicionado à prestação de caução equivalente a 3 

(três) meses de aluguel, consoante estabelecido no § 1º do art. 59 da Lei 

n. 8.245/1991. Necessário ressaltar, ainda, que a ordem de despejo 

poderá ser evitada pelo inquilino durante o prazo para desocupação do 

imóvel, conforme regra do § 3º, do art. 59, da Lei 8.245/91: “No caso do 

inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da 

locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias 

concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de 

cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores 

devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62”. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela de urgência, concedendo a parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para desocupação do imóvel, sob pena de despejo 

compulsório, ficando a ordem condicionada à prestação de caução 

equivalente a três meses de aluguel e observada a faculdade prevista no 

§ 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991. 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 17/08/2020, às 8h30min, 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). Por derradeiro, no que tange 

ao pedido de Justiça Gratuita, em análise aos documentos juntados ficou 

demonstrado na verdade o inverso da hipossuficiência alegada, 

evidenciando uma realidade totalmente diversa da maioria efetivamente 

pobre deste país, diante disso, INDEFIRO o pedido da assistência judiciária 

gratuita e, determino a intimação do autor para, em 15 dias, promover o 

recolhimento das custas processuais iniciais. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017888-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKEN CONFECCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES OAB - SP118880 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017888-58.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

TOKEN CONFECCOES LTDA REQUERIDO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL 

SHOPPING Vistos, etc. Trata-se de TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE, proposta por TOKEN CONFECÇÕES LTDA, em desfavor de 

CONDOMÍNIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING, ambas qualificadas na 

inicial. Para tanto, aduz que possui com a requerida contrato atípico de 

locação de espaço para instalação de sua loja no empreendimento 

comercial Shopping Pantanal celebrado em 27/10/2014, posteriormente 

aditada, quando ainda vigente, em data de 23/10/2019, pelo prazo de 

sessenta meses. Sustenta que sempre pagou pontualmente todas as 

verbas locatícias, bem como os acessórios de locação, todavia, devido o 

cenário atual, coloca em si a impossibilidade de manter seu histórico de 

adimplemento pontual e costumeiro. Assim, requer em sede de tutela de 

urgência a determinação da exigibilidade de todas as obrigações 

pecuniárias decorrentes do contrato celebrado enquanto pendurarem as 

determinações de suspensão das atividades. Com a inicial vieram os 

documentos. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Com relação ao 

pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 

do NCPC dispõe que: “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”. De outro lado, O artigo 305, caput, 

do CPC, que disciplina a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, 

estabelece: Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de 

tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Há que se ressaltar que o 

pressuposto da probabilidade do direito deve ser preenchido 

cumulativamente com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado útil 

do processo, sendo que a ausência daquele ou da cumulação com ele de 

qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do 

Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a 

sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 
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jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Não obstante, há que se ressalvar 

que o presente procedimento não possui natureza satisfativa, razão pela 

qual o autor deve deduzir, a competente ação cognitiva da presente tutela 

provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, ao 

que formulou, suscitando que ingressará com demanda que irá versar 

sobre a revisão contratual, com a projeção no tempo dos eventos que 

implicarem na ruptura da equação econômica-financeira do negócio 

jurídico celebrado. Quanto à possibilidade de concessão de liminar no 

procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero afirmam: “Pode o autor requerer tutela cautelar liminarmente (art. 

300, § 2º, CPC) – rigorosamente, uma antecipação da tutela cautelar. Pode 

o juiz concedê-la inaudita altera parte ou após justificação prévia. Da 

decisão cabe agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC).” (Novo código de 

processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p. 319. 

Negritei.) Diante disso, verifico que a probabilidade do direito da parte 

autora (fumus boni iuris) está consubstanciada nos documentos 

colacionados nos autos, ficando nítido que houve alteração na realidade 

econômica devido a Pandemia do Covid-19 que alastra o mundo, em que 

uma das medidas para evitar a propagação do vírus, foi o fechamento do 

comércio, do qual a requerente afere suas rendas, dificultando que a 

mesma mantenha adimplente com as verbas locatárias. São inúmeros os 

contratos celebrados em uma realidade econômica e, doravante, 

executados em um cenário de crise como o vivido pelo Brasil e o mundo 

em decorrência da pandemia do Coronavírus. Dessa forma, as relações 

contratuais serão inevitavelmente atingidas, e o cumprimento das 

obrigações da forma avençada será prejudicado em muitos casos. E, 

nesse ponto, o artigo 478 do Código Civil é eloquente, ao dispor, em 

síntese, que, nos contratos de execução continuada, se a prestação se 

tornar excessivamente onerosa para uma das partes, em virtude de 

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, permite-se a sua revisão. 

É essa a essência do artigo, daí a chamada Teoria da Imprevisão. É 

verdade que o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda), 

contudo, existe a regra da cláusula rebus sic stantibus, que traduz o 

entendimento de que o contrato faz lei entre as partes enquanto as coisas 

permanecerem na forma estabelecida na época do contrato. A cláusula 

rebus sic stantibus levou a criação da teoria da imprevisão, assim, como 

bem explica Paulo Nader ( 2016, p. 105-106): “O princípio da 

obrigatoriedade dos contratos sofre um abalo com a acolhida, em nosso 

Direito, da teoria da imprevisão ou cláusula rebus sic stantibus. Nos 

contratos de trato sucessivo ou a termo, as partes definem obrigações 

que deverão ser cumpridas muito tempo após, podendo, por isto, se 

surpreender com mudanças substanciais na ordem social e econômica, 

que dificultem ou inviabilizem o adimplemento. Eis o enunciado integral da 

cláusula: “Contractus qui habent tractum sucessivum et dependentiam de 

futuro rebus sic stantibus (Nos contratos de trato sucessivo ou a termo, o 

vínculo obrigatório entende-se subordinado à continuação daquele estado 

de fato vigente ao tempo da estipulação). Se, à época da execução das 

obrigações, a situação fática alterou-se significativamente no plano social, 

comparativamente à existente à época da formação do contrato, 

tornando-se a obrigação excessivamente onerosa para uma das partes, 

admite o Código Civil, pelo art. 478, a resolução do contrato. O credor – 

réu na ação – poderá pleitear e obter a modificação equitativa das 

condições do contrato em lugar de seu desfazimento. É a dicção do art. 

479 do Códex.” Grifo nosso. Eis uma ementa de acórdão com aplicação da 

cláusula rebus sic stantibus, prolatado pelo Superior Tribunal de 

Justiça[…]” “O princípio pacta sunt servanda deve ser interpretado de 

acordo com a realidade sócio-econômica. A interpretação literal da lei 

cede espaço à realização do justo. O magistrado deve ser o crítico da lei e 

do fato social. A cláusula rebus sic stantibus cumpre ser considerada 

para o preço não acarretar prejuízo para um dos contratantes. A lei de 

locação fixou prazo para a revisão do valor do aluguel. Todavia, se o 

período, mercê da instabilidade econômica, provocar dano a uma das 

partes, deve ser desconsiderado. No caso dos autos, restara 

comprovado que o último reajuste do preço ficara bem abaixo do valor 

real. Cabível, por isso, revisá-lo judicialmente.” Grifo nosso. Assim, a 

aplicação da teoria da imprevisão não leva tão somente à resolução do 

contrato, e sim, que sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de 

executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. O perigo do dano e a 

urgência do pedido (periculum in mora) se caracterizam ante a iminente 

risco de ruína econômica e contágio a terceiros, não se podendo aguarda 

o normal desenvolvimento do feito. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Posto isto, com fundamento no artigo 300, §2º c/c artigo 303 

c/c artigo 305 do novo Código de Processo Civil, DEFIRO em parte o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela para suspender parte do contrato de 

locação entre as partes (a cláusula do aluguel mínimo reajustável e do 

fundo de promoção e propaganda) por 60 (sessenta) dias, sendo os 

valores devidos acrescidos nas parcelas futuras no limite de 20% (vinte 

por cento) até a quitação total, mantendo-se em pleno vigor as demais 

disposições contratuais. A empresa deverá continuar adimplir o aluguel 

percentual sobre o faturamento e os encargos condominiais até ulterior 

decisão judicial. Cite-se a ré para contestar o pedido em cinco dias e 

indicar as provas que pretendem produzir (artigo 306, CPC). Efetivada a 

tutela de urgência de natureza cautelar, a autora terá o prazo de 30 

(trinta) dias para formular o pedido principal, que deverá ser apresentado 

nos mesmos autos, independente do adiantamento de novas custas 

processuais, sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida em 

caráter antecedente (artigos 308 e 309, NCPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024675-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE REGINA ARAUJO DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024675-40.2019.8.11.0041 Autor: MUTUA 

DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA Réu: 

ELAINE REGINA ARAUJO DE MATOS Vistos, 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016981-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SOUZA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016981-54.2018.8.11.0041 Autor: 

JOSELAINE SOUZA DA COSTA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., Verifico que em id. 30699313 a executada 

colacionou comprovante do pagamento espontâneo da obrigação, e, 

consequentemente o requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou em id. 31251063, concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

espontaneamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante 

de depósito judicial do valor de R$ 7.080,88 (sete mil e oitenta reais e 

oitenta e oito centavos). Posto isto, em razão do pagamento integral do 

montante da condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se 

alvará em favor do exequente para levantamento do valor disponibilizado 

com os devidos acréscimos, conforme dados bancários declinados id. 

31251063. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008481-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGUES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008481-96.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KLEBER RODRIGUES DA CONCEICAO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc., Verifico que em id. 29815707 

e 23087848 a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação, e, consequentemente o requerimento de 

extinção do feito. O exequente se manifestou em id. 30223588, 

concordando com o valor depositado e requerendo o levantamento do 

montante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, 

inciso VII do NCPC, passo à análise deste cumprimento de sentença. 

Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos os comprovantes de depósito judicial da 

condenação e honorários de sucumbência (ids. 29815707 e 23087848). 

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente para levantamento dos valores disponibilizados com os devidos 

acréscimos, conforme dados bancários declinados id. 30223588. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036662-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036662-10.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JEAN MARCELO DE CAMPOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc., Verifico que em id. 30695434 a executada 

colacionou comprovante do pagamento espontâneo da obrigação, e, 

consequentemente o requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou em id. 31393198, concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

espontaneamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante 

de depósito judicial do valor de R$ 3.338,46 (três mil trezentos e trinta e 

oito reais e quarenta e seis centavos). Posto isto, em razão do pagamento 

integral do montante da condenação devidamente atualizado, JULGO 

EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do 

NCPC. Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento do 

valor disponibilizado com os devidos acréscimos, conforme dados 

bancários declinados id. 31393199. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

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

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036729-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DOS SANTOS PIRES (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))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036729-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KARINA DOS SANTOS PIRES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto 

da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 4.927,67 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 31472907. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036460-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036460-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BENEDITO PEREIRA SOBRINHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da 

seguinte forma: A) R$ 3.527,26 (três mil, quinhentos e vinte e sete reais e 

vinte e seis centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos 

legais, nos dados bancários informados no ID 31471677. Após, a 

expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007481-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROBERTA DA LUZ FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB - MT13121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO SOUZA ALVES (REU)

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

RAFAEL AKIRA FUJISAWA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007481-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDA ROBERTA DA LUZ FERNANDES REU: ROGERIO SOUZA 

ALVES, RAFAEL AKIRA FUJISAWA - ME, OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, 

etc As partes noticiaram no Id. 27793070 que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação e a extinção do processo. É o 

sucinto relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando a anunciada 

transação entre os contendores, o que põe termo ao objeto da presente 

demanda judicial, HOMOLOGO por sentença a transação firmada entre as 

Partes, e, por consequência, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, 

julgo extinto o processo. Custas e honorários advocatícios são abrangidos 

no acordo. Certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo, ante a desistência do prazo 

recursal. Publique-se. Intimem-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: 1004559-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004559-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): L. 

D. S. REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que LAÍS DA SILVA neste ato 

representada por seu genitor ADÃO ANTÔNIO DA SILVA move em 

desfavor em desfavor SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 19.05.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos, ids. 17745283; 

17745287; 17745289; 17745290; 17745593. Devidamente citada, a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 18831707) arguindo 

preliminarmente: I - Da Ausência de Documentos Essenciais à Regulação 

do Sinistro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 19213659. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 20333412. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial 

ids. 28536540 e 20851700. O Ministério Público Estadual pugnou pelo 

julgamento parcialmente procedente dos pedidos iniciais, ressaltando que 

o valor da condenação deverá ser levantado, independente de prestação 

de contas. (id. 30755837). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS A REGULAÇÃO DO SINISTRO. 

Assevera a parte demandada que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO 

ROL DOS DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO 

DOCUMENTO DE CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS 

(RG) E DO CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA 

DESSES DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que foram juntados a 

cédula de identidade e o documento de cadastro de pessoas físicas, os 

quais são documentos válidos à propositura da ação, sendo os mesmos 

acostados nos ids. 31057780, 17745597. Portanto, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

17745606), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 20333412). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 
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morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 19.05.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho outornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). 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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): QUADRIL DIREITO QUADRIL ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

1 - QUADRIL DIREITO 50% MÉDIA 2 - QUADRIL ESQUERDO 50% MÉDIA 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um quadril terá a 

vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: 1 - QUADRIL DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% 

sobre R$ 3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 2 - QUADRIL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 39 de 300



ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 LESÃO 1 R$ 1.687,50 + 

LESÃO 2 R$ 1.687,50 = TOTAL R$3.375,00 Assim, procedente se torna o 

pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Concernente a indenização por danos morais, 

verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento de 

obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto improcedente o pedido. 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) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS que LAÍS DA SILVA neste ato representada por seu 

genitor ADÃO ANTÔNIO DA SILVA move em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.05.2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Por fim, considerando que a autora decaiu 

de parte mínima dos pedidos, e com norte no que estabelece o parágrafo 

único do art. 86 do CPC, CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 

86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda 

e a complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que 

a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 

com efeitos infringentes que forem considerados manifestamente 

protelatórios lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 

1.026 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014765-91.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO GONCALO DO PRADO REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por ANTONIO GONÇALO DO 

PRADO em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Para 

tanto, aduz a parte autora que firmou contrato de financiamento com o 

banco requerido para aquisição de um veículo, que no contrato foi 

pactuado o pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 699,97 

(seiscentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Alega 

que sempre efetuou o pagamento das parcelas de forma correta, todavia 

foi surpreendido com uma negativação inserida indevidamente pelo 

requerido. Assim, requereu em sede de liminar a exclusão de seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência de dívida 

referente a parcela de número 22/48, e a condenação do requerido no 

valor de R$ 31.520 (trinta e um mil quinhentos e vinte reais) a título de 

danos morais. Com a inicial vieram documentos. O pedido liminar foi 

deferido (ID. 2989941). O requerido apresentou contestação (ID. 

6029708), alega que a parte requerida teve seu nome incluído nos órgãos 

de proteção ao crédito devido ausência de pagamento da parcela número 

13, alegou ausência de danos morais, e por fim, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação a contestação juntada no 

ID. 6133753. Foi determinado a parte autora a juntada de todos os 

comprovantes de pagamentos do financiamento (ID. 9443988). 

Manifestação do demandante no ID. 19064601. Oportunizada as partes 

especificarem provas, pugnaram pelo julgamento do feito. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O feito comporta 

o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC, 

porquanto a questão contém matéria exclusivamente de direito. Ab initio, 

assento que a relação existente entre as partes é típica de consumo, na 

medida em que as instituições financeiras equiparam-se a prestadoras de 

serviços, incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, 

conforme já pacificado na jurisprudência e assentado na Súmula 297 do 

STJ, in vebis: “Súmula STJ - 297 - O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras.” Entretanto, que a simples incidência 

do CDC ao feito em análise não torna obrigatória a inversão do ônus da 

prova, ou mesma a procedência da demanda. Pois bem, alega o 

demandante que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

de forma indevida, pois sempre efetuou o pagamento das parcelas relativa 

ao financiamento. Já o requerido, sustentou em sua defesa que o 

apontamento em nome da parte autora é devido, visto que não foi 

localizado o pagamento da parcela nº13, havendo a inversão das parcelas 

subseqüentes para adimplir a parcela pendente. Denota-se que o autor 

colacionou aos autos extrato do contrato de financiamento, o qual 

demonstra o adimplemento de todas as parcelas. Ademais, referente a 

parcela nª13, com vencimento dia 30/10/2015, verifica-se que seu 

adimplemento ocorreu em 04/11/2015, assim não há que se falar em 

ausência de pagamento. Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da 

inexistência do débito questionado. Assim, considerando que se mostra 

incontroverso que o apontamento realizado pela requerida em nome do 

autor no valor de R$ 19.599,16, é indevido, cabível a indenização por dano 

moral. No caso em tela a situação é in re ipsa, prescindindo de prova. 

Registre-se que o indevido apontamento nos cadastros restritivos de 

crédito, indubitavelmente, acarreta grandes transtornos ao negativado, 

abalando negativamente a boa reputação da pessoa perante terceiros. O 

arbitramento, contudo, deve observar o princípio da lógica do razoável e 

não pode constituir fonte de enriquecimento sem justa causa, tendo de ser 

fixado em patamar compatível com a reprovabilidade da conduta, 

levando-se também em conta o caráter preventivo/pedagógico/punitivo do 

instituto. Cabe consignar que em recente precedente, o Superior Tribunal 

de Justiça estabeleceu que a fixação dos danos morais deve atender a 

um critério bifásico, analisando-se, em um primeiro momento, o interesse 

jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais 

acerca da matéria. Em seguida, deverá o valor ser adequado as 

circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do fato em si, 

culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica 
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das partes, chegando-se, então, a um valor definitivo da indenização. 

(vide REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016). Dessa forma, atento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a situação fática 

apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes, os 

prejuízos suportados pela parte ofendida, e o fato de que a indenização 

pecuniária tem caráter sancionatório e pedagógico, mostra-se razoável a 

fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para confirmar a liminar 

deferida nestes autos, DECLARAR a inexistência do débito discutido e 

CONDENAR a parte requerida a pagar a parte autora, a título de danos 

morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). 

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015326-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUELI FERREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De Cobrança Do Seguro 

Obrigatório Dpvat que SUELI FERREIRA DA SILVA move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO S/A alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 26/07/2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT, 

mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de id. 

13491668 e ss. Citada, a requerida ofertou contestação, oportunidade em 

que arguiu a preliminar de inépcia da inicial – necessidade de pedido 

administrativo, e a preliminar da alteração do polo passivo, com sua 

exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, sustenta a 

inexistência de prova da suposta invalidez e que caso seja condenado ao 

pagamento do seguro, que este seja graduado de acordo com a invalidez 

determinada na tabela para apuração do quantum. Impugnação id. 

16009054. Nomeado perito (id. 20506517) para realização da pericia 

médica no segurado, o laudo pericial foi juntado no id. 28494807. A parte 

requerente manifestou-se acerca do laudo id. 29132766, e a requerida 

deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Passo a analise das preliminares. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora 

requerida, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência a fim de comprovar o sinistro e o dano 

dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” 

donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 
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conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 333 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito, 

laudo id. 28494807. Pretende a parte autora o recebimento da indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. 

Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 

6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada pericia 

judicial, a qual afirma que a análise dos autos e exames clínicos realizados 

permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado. O perito nomeado judicialmente foi categórico em afirmar que 

houve a invalidez permanente, definida como intensa (75%) em joelho 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda parcial do joelho direito terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - JOELHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 TOTAL: R$ 2.531,25 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 
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Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (26.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Condeno a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado, ao arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033028-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): I. 

M. A. G., ARIANE ALVES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Ação De Cobrança Do Seguro 

Obrigatório Dpvat que IGOR MIGUEL ALVES GOMES menor impúbere 

representado por sua genitora ARIANE ALVES DA SILVA move em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO S/A 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

20/04/2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de id. 15689480 e ss. Citada, a requerida ofertou 

contestação, oportunidade em que arguiu a preliminar de inépcia da inicial 

– necessidade de pedido administrativo, e a preliminar da alteração do polo 

passivo, com sua exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, 

sustenta a inexistência de prova da suposta invalidez e que caso seja 

condenado ao pagamento do seguro, que este seja graduado de acordo 

com a invalidez determinada na tabela para apuração do quantum. Com a 

contestação vieram os documentos id. 17367399 e ss. Impugnação id. 

17623451. Nomeado perito (id. 20568851) para realização da pericia 

médica no segurado, o laudo pericial foi juntado no id. 28494794. A parte 

requerente manifestou-se acerca do laudo id. 28940907, e a requerida 

deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Passo a analise das preliminares. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora 

requerida, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência a fim de comprovar o sinistro e o dano 

dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” 

donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 
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veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 333 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito, 

laudo id. 28494240. Pretende a parte autora o recebimento da indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. 

Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 

6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.04.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada pericia 

judicial, a qual afirma que a análise dos autos e exames clínicos realizados 

permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado. O perito nomeado judicialmente foi categórico em afirmar que 

houve invalidez parcial e permanente caracterizada como intensa (75%) 

em cotovelo direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda parcial do cotovelo direito terá a vítima direito 

a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - COTOVELO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 TOTAL: R$ 2.531,25 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 
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DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (20.04.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Remetam-se os autos ao Ministério Público, a fim de se manifestar 

como custos legis. Condeno a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado, ao arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006860-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE ALMEIDA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006860-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LARISSA DE ALMEIDA MOREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Ação De Cobrança Do Seguro 

Obrigatório Dpvat que LARISSA DE ALMEIDA MOREIRA move em desfavor 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO S/A alegando, 

em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21/12/2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT, 

mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de id. 

12278553 e ss. Citada, a requerida ofertou contestação, oportunidade em 

que arguiu a preliminar de inépcia da inicial – necessidade de pedido 

administrativo, requerendo a alteração do polo passivo, com sua exclusão 

e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, sustenta a inexistência de 

prova da suposta invalidez e que caso seja condenado ao pagamento do 

seguro, que este seja graduado de acordo com a invalidez determinada na 

tabela para apuração do quantum. Impugnação id. 14218766. Nomeado 

perito (id. 22251402) para realização da pericia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado no id. 28494196. A parte requerente 

manifestou-se acerca do laudo id. 29152063, e a requerida deixou o prazo 

transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. As preliminares 

já foram analisadas, assim passo a análise do mérito. De início, tem-se que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 333 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito, laudo id. 28494196. Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 
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como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada pericia 

judicial, a qual afirma que a análise dos autos e exames clínicos realizados 

permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado. O perito nomeado judicialmente foi categórico em afirmar que 

houve invalidez parcial e permanente caracterizada como intensa (75%) 

em cotovelo direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda parcial do cotovelo direito terá a vítima direito 

a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - COTOVELO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 TOTAL: R$ 2.531,25 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (21.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Condeno a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado, ao arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043290-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PORTILHO DE CAMPO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043290-15.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SUZANA PORTILHO DE CAMPO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 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: 1037209-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VALERIO BARROS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037209-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIR VALERIO BARROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, etc. Tratam-se de embargos de declaração opostos por 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (id 31003803) contra a 

sentença de id. 30682363, alegando que há omissão quanto a analise de 

todos os argumentos apresentados na contestação. Contrarrazões 

id.31467661. É o breve relatório. DECIDO. Após detida análise dos 

argumentos da parte embargante, infere-se que o seu intuito é modificar a 

decisão guerreada e não apenas de ver sanada suposta 

obscuridade/contradição. Com efeito, ao analisar a decisão objeto dos 

embargos, observa-se que se encontra suficientemente fundamentada e 

conforme as estipulações legais. Ademais, sabe-se que pelo principia da 
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persuasão racional o magistrado na hora do julgamento não precisa 

fundamentar todos os tópicos elencados pela parte, pois o princípio da 

persuasão racional autoriza o juiz a solucionar a lide que lhe é posta de 

acordo com os fundamentos que entende pertinente, sejam eles fáticos 

e/ou jurídicos (CPC, art. 131). Ressalta-se que o artigo 93, IX, da CF/88 e o 

artigo 458 do CPC não determinam que o juiz esgote a matéria discorrendo 

sobre as jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os 

fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção. Assim, não há ponto 

omisso na sentença, o que pretende a parte embargante é alterar a 

decisão. Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração tem 

a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão, 

devendo a irresignação da parte ser pleiteada por meio do recurso 

adequado. A propósito: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO NOVO CPC - DESCABIMENTO - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser negado 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as 

contradições, obscuridades e omissões apontadas pelo embargante e se 

pretende rediscutir matéria já apreciada. É inaplicável a condenação por 

litigância de má-fé com fundamento no art.80 do nCPC, se a decisão 

recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 2016, e se os embargos 

de declaração foram apresentados na vigência do antigo CPC (Enunciado 

nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e sublinhei) Diante do exposto, por 

não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no 

julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte 

recorrida para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do 

NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003997-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DE SOUZA FARIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003997-38.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA 

VERDE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDER DE SOUZA FARIA Vistos, 

etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente 

CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE (id. 31475761) em face da 

sentença de id. 30781770, alegando a ocorrência de omissão no texto 

decisório no que tange a decretação da revelia do embargado e da 

aplicação da multa do art. 1.336, §1º do CC/02. Requer o acolhimento dos 

seus embargos para que seja sanada a omissão. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 

por serem tempestivos, conforme certidão de tempestividade (id. 

31486507). Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 

do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 

consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão, não 

foi possível verificar a existência de omissão quanto a decretação da 

revelia, isso por que a sentença foi clara ao determinar a incidência da 

revelia, aplicando o art. 344 do CPC/2015. Sendo assim, não houve ponto 

omisso quanto a revelia, pois o segundo paragrafo do fundamento da 

sentença já discorre sobre a revelia. No que tange a aplicação da multa do 

art. 1.336, §1º do CC/02, entendo que houve omissão quanto à incidência 

de multa em razão do inadimplemento do pagamento das taxas 

condominiais. O mencionado artigo civilista é claro ao dispor que o 

condômino que não pagar sua contribuição ficará sujeito aos juros 

moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento 

ao mês e multa de até dois por centos sobre o débito. Deste modo, às 

parcelas vencidas no curso do processo, devem incidir juros de mora de 

1% (um por cento) e correção monetária a partir do vencimento de cada 

taxa condominial, como já determina a sentença, bem como a multa de 2% 

(dois por cento) sobre o débito. Com essas considerações, ACOLHO 

PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, para que fique constando no 

dispositivo da sentença a seguinte redação: Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral 

para CONDENAR o requerido EDER DE SOUZA FARIA, ao pagamento de 

R$ 4.572,35 (quatro mil e quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco 

centavos), atualizados até a data da propositura da ação, bem como das 

mensalidades vencidas e vincendas no decorrer do processo até o 

trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma 

simples de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de 

2% (dois por cento) sobre o débito. Diante do exposto, recebo os 

embargos de declaração interposto pela parte requerida e ACOLHO 

PARCIALMENTE a pretensão recursal para sanar a omissão quanto à 

incidência da multa do art. 1.336, §1º do CC/02. Após o cumprimento do 

disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação da interposição recursal. As 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036776-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA ATAIDE DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036776-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA APARECIDA ATAIDE DE MATOS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Tratam-se de 

embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (id 31027101) contra a sentença de id. 

20506307, alegando que há contradição na decisão embargada. 

Contrarrazões id.31142608. É o breve relatório. DECIDO. Após detida 

análise dos argumentos da parte embargante, infere-se que o seu intuito é 

modificar a decisão guerreada e não apenas de ver sanada suposta 

obscuridade/contradição. Com efeito, ao analisar a decisão objeto dos 

embargos, observa-se que se encontra suficientemente fundamentada e 

conforme as estipulações legais. A parte embargante alega um ponto 
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contraditório no sentido da condenação exclusiva da embargante nos 

honorários advocatícios pugna pela condenação dividida da sucumbência. 

Contudo, a parte embargada decaiu da parte mínima de seus pedidos, não 

havendo razão para os honorários serem divididos. Assim, não há ponto 

contraditório na sentença, o que pretende a parte embargante é alterar a 

decisão. Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração tem 

a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão, 

devendo a irresignação da parte ser pleiteada por meio do recurso 

adequado. A propósito: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO NOVO CPC - DESCABIMENTO - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser negado 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as 

contradições, obscuridades e omissões apontadas pelo embargante e se 

pretende rediscutir matéria já apreciada. É inaplicável a condenação por 

litigância de má-fé com fundamento no art.80 do nCPC, se a decisão 

recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 2016, e se os embargos 

de declaração foram apresentados na vigência do antigo CPC (Enunciado 

nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e sublinhei) Diante do exposto, por 

não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no 

julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte 

recorrida para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do 

NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012324-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE REGINA ALT PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012324-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEREZINHA GONCALVES REU: CRISTIANE REGINA ALT PEREIRA Vistos, 

etc. Tratam-se de embargos de declaração opostos por TEREZINHA 

GONCALVES (id 31549947) contra a sentença de id. 23983871, alegando 

que há omissão na parte dispositiva. É o breve relatório. DECIDO. Após 

detida análise dos argumentos da parte embargante, infere-se que o seu 

intuito é modificar a decisão guerreada e não apenas de ver sanada 

suposta obscuridade/contradição. Com efeito, ao analisar a decisão objeto 

dos embargos, observa-se que se encontra suficientemente 

fundamentada e conforme as estipulações legais. Sendo assim, não há 

ponto omisso na sentença, o que pretende a parte embargante é alterar a 

decisão. Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração tem 

a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão, 

devendo a irresignação da parte ser pleiteada por meio do recurso 

adequado. A propósito: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO NOVO CPC - DESCABIMENTO - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser negado 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as 

contradições, obscuridades e omissões apontadas pelo embargante e se 

pretende rediscutir matéria já apreciada. É inaplicável a condenação por 

litigância de má-fé com fundamento no art.80 do nCPC, se a decisão 

recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 2016, e se os embargos 

de declaração foram apresentados na vigência do antigo CPC (Enunciado 

nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e sublinhei) Diante do exposto, por 

não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no 

julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte 

recorrida para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do 

NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045079-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA CURY RODER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB - MT11883-B (ADVOGADO(A))

CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT14566-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO OAB - MT23359-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - MT3432-O (ADVOGADO(A))

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045079-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LILIA CURY RODER REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. LÍLIA CURY 

RODER, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com a 

presente Ação de Indenização por danos materiais e morais em face do 

BANCO DO BRASIL S.A, também qualificado, suscitando em síntese que 

na data de 17/11/2018 se dirigiu a agencia bancária para realizar um 

depósito, sendo que foi abordada por um rapaz que acreditou ser 

funcionário do banco, apto a ajudá-la. Alega que lhe foi entregue pelo 

rapaz um papel que dizia ser necessária uma atualização na conta, sob 

pena de cancelamento do cartão. Sustenta que aceitou ajuda, pois 

acreditava que se tratava de um funcionário do banco. No mesmo dia, ao 

tentar utilizar seu cartão, percebeu que o cartão em sua posse não era 

seu, e que havia caído em um golpe. Alega que foram feitas compras e 

pagamentos fraudulentos na monta de R$ 31.977,15 (trinta e um mil, 

novecentos e setenta e sete reais e quinze centavos). Aduz que o banco 

requerido não realizou nenhum esforço nem contato com requerente para 

minimizar os prejuízos sofridos, assim não viu outra alternativa e ajuizou a 

presente demanda, pugnando pela condenação do requerido a lhe 

ressarcir os prejuízos materiais e morais. Com a inicial vieram documentos. 

O requerido apresentou contestação (ID. 19957332), ocasião em que 

sustentou a inexistência de culpa e a inexistência de danos morais e 

materiais. Impugnação à contestação (ID. 24107933). Oportunizado as 

partes especificarem provas, ambas pugnaram pelo julgamento do feito 

(ID. 25743595 e 25753879). É o necessário relato. Fundamento e Decido. 

O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I do CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente de 

direito. Ab initio, assento que a relação existente entre as partes é típica 

de consumo, na medida em que as instituições financeiras equiparam-se a 

prestadoras de serviços, incidindo, portanto, o Código de Defesa do 

Consumidor, conforme já pacificado na jurisprudência e assentado na 

Súmula 297 do STJ, in vebis: “Súmula STJ - 297 - O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Denote-se, entretanto, 

que a simples incidência do CDC ao feito em análise não torna obrigatória a 

inversão do ônus da prova, ou mesma a procedência da demanda. Há de 

se ter em mente que o art. 14 do CDC estabelece o seguinte: "Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Ademais, o 

artigo 186 do Código Civil dispõe: "Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Registro que 

da simples leitura do supra citado artigo verifica-se a existência de três 

elementos indispensáveis para a configuração da obrigação de indenizar 
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por ato ilícito, evidenciados nos autos e que, no dizer de CAIO MÁRIO DA 

SILVA PEREIRA, constituem-se: “a) em primeiro lugar, a verificação de 

uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, 

por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou 

não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um 

dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja 

este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não 

patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre 

da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 

comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem 

jurídico." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: 

introdução ao direito civil - teoria geral de direito civil. 23. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004. P. 661 – grifo nosso) Com efeito, na distribuição 

do ônus da prova, como no caso dos autos, compete ao autor, ainda que 

incidente o CDC, demonstrar o direito que lhe assiste ou início de prova 

compatível com o seu pedido e ao requerido comprovar a inexistência, 

modificação, ou extinção do direito pleiteado pelo autor. Pois bem, em que 

pesem os judiciosos argumentos da autora, tenho que não merece 

prosperar seus pedidos. Muito embora a Sumula nº 479 do STJ disponha 

que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias”, no caso em tela, verifica-se 

que houve culpa exclusiva da autora/consumidora, e não falha na 

prestação de serviços, aplicável, portanto, o parágrafo 3º, inciso II do 

artigo 14 do CDC. Com efeito, é sabido que é dever do consumidor cuidar 

da guarda de seu cartão magnético e do sigilo de sua senha e 

informações pessoais, sendo lhe vedado ceder o cartão ou sua senha a 

quem quer que seja, caso contrário, responderá pelos riscos de sua 

conduta. No caso em tela, denota-se que a autora forneceu seus dados e 

senha de cartão a terceiro, alegando que acreditava se tratar de 

funcionário do requerido. É certo que a demandante aceitou ajuda de 

estranho para “atualizar conta”, tendo seu cartão trocado, conforme 

narrado na exordial, violando, assim, os cuidados amplamente divulgados 

quanto à segurança e de seus dados e guarda do cartão magnético. 

Ademais, a demandante aceitou ajuda de pessoa estranha em um sábado, 

não havendo que se falar em falha na prestação de segurança, uma vez 

que é incontroverso que o fato ocorreu durante final de semana, ou seja, 

dia que não havia expediente bancário, informação que é sabida por 

todos. Com efeito, a autora alega que se dirigiu ao banco no período da 

manhã do dia 17, e somente no final da tarde é que percebeu que seu 

cartão havia sido trocado, ocasião em que comunicou o requerido através 

dos canais de atendimento e teve seu cartão magnético imediatamente 

cancelado. Assim, não há como imputar a instituição financeira requerida 

os débitos relativos às operações realizadas através do uso de cartão e 

senha pessoal antes de ser constatada a fraude e requerer o bloqueio, 

uma vez que a responsabilidade pelo fato foi da própria autora. Nesse 

sentido: “RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS EM 

CONTA-CORRENTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ART. 14, § 3º DO 

CDC - IMPROCEDÊNCIA. 1 – Conforme precedentes desta Corte, em 

relação ao uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições 

bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu 

cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles 

faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos 

fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os 

riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja 

vítima de fraudadores e estelionatários. (RESP 602680/BA, Rel. Min. 

FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Min. 

ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.08.2002)” “Ação de indenização 

por danos materiais e morais. Golpe. Autor que reconhece ter digitado 

informações pessoais através de contato telefônico efetuado por golpista 

se passando por funcionário do banco. Culpa exclusiva da vítima. Quebra 

do nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e dos 

danos sofridos. Responsabilidade objetiva afastada. Art. 14, § 3º, II, do 

CDC. Sucumbência. Decaimento mínimo do réu. Condenação da parte 

autora ao pagamento integral da sucumbência. Apelação conhecida e 

provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0008302-38.2016.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: 

Desembargador Hamilton Mussi Corrêa - J. 06.06.2018) (TJ-PR - APL: 

00083023820168160001 PR 0008302-38.2016.8.16.0001 (Acórdão) , 

Relator: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa, Data de Julgamento: 

06/06/2018, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2018)” Desse 

modo, verifico que a demandante não logrou êxito em demonstrar o defeito 

na prestação dos serviços, bem como nexo de causalidade entre a 

conduta do banco e os prejuízos materiais e morais suportados, não 

havendo que se falar em dever de indenizar, pois não comprovado os 

pressupostos da responsabilidade civil. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º , do CPC/2015. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040390-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZE KELLY DA SILVA (AUTOR(A))

WANY CRISTINA ASSUNCAO DUARTE (AUTOR(A))

L. G. D. S. D. (AUTOR(A))

CHRYSTIAN ASSUNCAO DUARTE (AUTOR(A))

A. A. D. (AUTOR(A))

M. C. G. D. (AUTOR(A))

M. L. D. S. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040390-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOZE KELLY DA SILVA, CHRYSTIAN ASSUNCAO DUARTE, WANY 

CRISTINA ASSUNCAO DUARTE, A. A. D., M. C. G. D., M. L. D. S. D., L. G. 

D. S. D. REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 

SA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOZE KELLY DA SILVA genitora e 

representante das menores impúberes LORENA GABRIELLI DA SILVA 

DUARTE e MARIA LUYZA DA SILVA DUARTE; CHRYSTIAN ASSUNÇÃO 

DUARTE, WANY CRISTINA ASSUNÇÃO DUARTE, ALEEFER ASSUNÇÃO 

DUARTE menor impúbere representado por sua genitora DORENIL 

ASSUNÇÃO FRANCISCO, MARIA CECILIA GUIMARAES DUARTE menor 

impúbere representada por sua genitora MARIA LÚCIA GUIMARÃES que 

movem em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que são herdeiros da vitima Cecílio Batista Duarte que 

sofreu acidente de trânsito ocorrido no dia 16/04/2019, tendo resultado o 

seu óbito, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

23904699 e seguintes. Devidamente citada (id. 26779182), a parte 

requerida apresentou contestação e documentos (id. 29070108), arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II –Ilegitimidade Ativa; III - Da Necessidade de Realização de Pedido 

Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

requerente apresentou a réplica, id. 29584535. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil impõe 

que os processos sejam julgados, preferencialmente, de acordo com a 

ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha vindo 

concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, 

parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, permite a 

prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção 

prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término da 

instrução e a produção das provas especificadas. Friso, ainda, que o 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual 

CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 49 de 300



121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não 

demanda maiores elucubrações, ademais as partes requerente e 

requerida já apresentaram diversas provas documentais. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA 

POSTULAR PELO PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA - DA 

EXISTÊNCIA DE PROVAS DAUNIÃO ESTÁVEL A parte requerida alega 

ilegitimidade ativa da parte Joze Kelly Da Silva, posto que inexistem provas 

da União Estável entre a parte autora e o “de cujus”. Pois bem, rejeito a 

preliminar alegada, isso porque as parte requerentes comprovaram a 

existência da União Estável e a relação de únicos herdeiros, conforme o 

documento de id. 23907989 e 23908453. Ademais, a lei 6.194/74 alterada 

pela Lei 11.482/2007 prevê em seu artigo 4º, que em caso de morte os 

beneficiários da indenização do Seguro Obrigatório- DPVAT, será a 

cônjuge sobrevivente, desde que não seja separada judicialmente, ou na 

sua falta os herdeiros legais, ao qual 50% do montante destinado ao 

cônjuge, e a outra metade entre os herdeiros do segurado, conforme 

estabelecido no artigo 792 do Código Civil. Portanto, REJITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano 

dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” 

donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 
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sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a parte requerente se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito. Pretende a parte requerente o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16/04/2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “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.” No caso em tela, foi devidamente 

comprovado a relação de causalidade entre o acidente automobilístico e o 

óbito, conforme o boletim de ocorrência e o atestado de óbito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos I, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve óbito, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

I, da Lei 11.482/07. Como as partes autoras apresentaram todos os 

documentos necessários à comprovação de seus direitos, legítima se 

torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento 

proporcional da indenização. Havendo óbito da vitima do sinistro terão os 

herdeiros o direito do recebimento de 100% do valor que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) da indenização. Portanto, deverão os 

requerentes receberem o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), a titulo de indenização, o qual deverá ser divido 

conforme as normas de sucessão. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (16/04/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 
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processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. Publique-se Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032195-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032195-22.2017.8.11.0041 Autor: 

CLAUDIO BENEDITO DA SILVA Réu: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” 

ajuizada por CLÁUDIO BENEDITO DA SILVA em desfavor de BANCO 

SANTANDER S/A. Para tanto, aduz a parte autora que na data do dia 

07/08/2019 ao retornar de um final de semana na cidade de Chapada dos 

Guimarães checou seu extrato bancário e se surpreendeu com quatro 

operações fraudulentas, sendo um transferência de R$ 4.850,00 (quatro 

mil oitocentos e cinquenta reais), para um terceiro que desconhece, um 

pagamento debitado em seu cartão de crédito de um título no valor de R$ 

2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta reais), pagamento de um título 

debitado em sua conta corrente no valor de R$ 9.980,00 (nove mil 

novecentos e oitenta reais), e a contratação de um empréstimo no valor de 

14.217,00 (quatorze mil duzentos e dezessete reais). Relata que após 

detectar a situação cancelou seus cartões e o acesso via internet, bem 

como entrou em contato com o requerido, todavia não obteve resposta. 

Alega que ao checar seus emails localizou duas mensagens do dia 03 de 

agosto em que informava a desativação de chave de segurança e 

assinatura eletrônica, e que em razão da fraude em sua conta teve que 

pagar ao requerido a quantia de R$ 33.389,46 (trinta e três mil, trezentos e 

oitenta e nove e quarenta e seis reais). Assim, requer em sede de liminar a 

suspensão das parcelas do empréstimo, e no mérito a declaração de 

inexistência de débito referente ao contrato 320000223280, condenar o 

requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), danos materiais no valor de R$ 18.556,14 (dezoito mil 

quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) referente ao 

prejuízo imediato, e R$ 51.089,46 (cinquenta e um mil, oitenta e nove reais 

e quarenta e seis centavos). Junto à inicial vieram os documentos. 

Decisão de ID 12299050 indeferiu o pedido liminar. A parte requerida 

apresentou contestação junto ao ID 1376806, preliminarmente impugnou a 

justiça gratuita, no mérito alegou que as transações contestadas foram 

realizadas mediante internet banking, inexistência de danos morais e 

materiais. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação junto ao ID n. 17867938. Foi oportunizado as 

partes manifestarem acerca da produção de provas, sendo que a parte 

autora pugnou pelo depoimento pessoalm enquanto o requerido 

manteve-se inerte. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que as questões 

postas a julgamento se resumem a questões de direito e de fato, estas 

demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a produção de 

prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao julgamento 

antecipado do mérito. Preliminarmente, no que se refere a impugnação a 

justiça gratuita prevalece o conceito de pobreza para todos os que tenham 

o padrão de vida razoável, mas que destes rendimentos não possam tirar 

para custas e honorários sem que lhes acarrete dificuldade econômica. A 

jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, para a obtenção dos 

benefícios da Justiça Gratuita, basta a simples afirmação de pobreza. 

Assim, apesar de gozar de presunção juris tantum de veracidade do 

pleito, a simples afirmativa de pobreza ou ausência de recursos 

financeiros é suficiente para a concessão do pedido. Esse, a propósito, é 

o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - 

PROPRIEDADE DE IMÓVEL OBJETO DE IPTU - HIPOSSUFICIÊNCIA - 

REEXAME DA CONDIÇÃO DE NECESSITADO - SÚMULA 7/STJ 1. A 

orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça é de que a 

assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde 

que comprovada a condição de necessitado, sendo suficiente a simples 

afirmação do estado de pobreza para a obtenção do benefício, ressalvado 

ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões, conforme o 

disposto no art. 5º da Lei nº 1.060/50. 2. A propriedade de bem imóvel 

(que deu origem à dívida do IPTU), bem como a mera constituição de 

advogado para a causa, por si só, não descaracteriza a hipossuficiência 

para os efeitos legais. 3. Tendo o Tribunal de origem, com apoio no 

material fático-probatório constante dos autos, afirmado que o recorrido 

faz jus à gratuidade por não possuir situação financeira para arcar com 

os gastos processuais, infirmar tal entendimento implica em reexame de 

provas, a incidir no óbice da Súmula 07 /STJ. 4. Recurso especial não 

provido. In casu, sem maiores sobressaltos tenho que a impugnação não 

merece prosperar, eis que a parte impugnante apenas fica no campo das 

alegações, não colacionando meios de prova robustecendo suas ilações, 

o que por si só não tem o condão de comprovar que o impugnado possui 

condições financeiras. Assim, rejeito a Impugnação à Justiça Gratuita. 

Passo a análise do mérito. Inicialmente, assento que a relação existente 

entre as partes é típica de consumo, na medida em que as instituições 

financeiras equiparam-se a prestadoras de serviços, incidindo, portanto, o 

Código de Defesa do Consumidor, conforme já pacificado na 

jurisprudência e assentado na Súmula 297 do STJ, in vebis: “Súmula STJ - 

297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras.” Desta forma, transfere-se ao fornecedor a incumbência de 

provar, de plano, fato que afaste a pretensão do consumidor. Negada a 

realização das transferências pelo demandante, e considerado que fatos 

negativos não podem ser provados (negativa non sunt probanda), 

competia ao demandado demonstrar a legitimidade das operações. A 

responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do 

disposto no artigo 14 da lei nº 8.078/90, independente de culpa. O banco 

requerido sustenta em sua defesa a inexistência de ato ilícito, aduzindo 

que as transações foram realizadas através de Internet Banking, mediante 

uso de cartão de segurança online, e que todas as transações realizadas 

via Internet Banking são solicitadas a senha de segurança do Token, e, 

como caracterizou ação praticada fora das dependências do banco, 

afastando a responsabilidade da instituição financeira. Todavia, 

compulsando os documentos amealhados no bojo do processo, é forçoso 

reconhecer a falha na prestação do serviço por parte do requerido, 

constatando-se conduta ilícita. A parte ré não se desincumbiu do ônus 

processual de demonstrar quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos à pretensão do autor (artigo 373, inciso II do CPC). Isso porque, 

analisando detidamente as provas dos autos, constato a existência de 

fraude, especialmente quando se verifica que as transações contestadas 

foram realizadas em diferentes números de IPs (ID 13765844). Ademais, 

soma-se ainda o fato de que o autor estava em viagem no período em que 

ocorreu as transações, bem como restou evidenciada a boa-fé do autor, 

uma vez que lavrou boletim de ocorrência em relação aos fatos narrados. 

Assim, diante dessas circunstâncias com evidência de fraude, cabia ao 

requerido diligenciar sobre a efetiva contratação do empréstimo e sobre 

as transferências contestadas pelo autor, notadamente porque esses 

tipos de fraudes são recorrentes e conhecidas pelas instituições 

financeiras. Denota-se que o requerido não apresentou qualquer 

excludente de ilicitude, ou mesmo culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro para se eximir de sua responsabilidade (artigo 13, parágrafo 3ª do 

CDC). Assim, entendo que o requerido permitiu que o ilícito fosse 

praticado, devendo responder nos termos da Sumula 479 do STJ: “As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias.” Portanto, o requerido como prestador de 

serviços, deve prestá-los de forma eficiente e adequada, sendo 

responsável pelos danos que venha a causar aos consumidores. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PESSOA JURÍDICA – INCIDÊNCIA DO CDC - RETIRADA DE 

VALORES DE CONTA-CORRENTE POR MEIO DE INTERNET BANKING – 

FRAUDE CONSTATADA –RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 

DO STJ - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS 1 - 

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 
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gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias”. Súmula 479 do STJ. 2 – 

Dano moral evidenciado diante da presença dos requisitos ensejadores à 

sua concessão. 3 - A demonstração de que os valores indevidamente 

sacados da conta do autor foram retirados de sua aplicação financeira 

tem o condão de deferir os lucros cessantes pretendidos, haja vista que 

estes foram efetivamente demonstrados. RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. DECISÃO 

U N Â N I M E .  ( A p e l a ç ã o  C í v e l  n º  2 0 1 9 0 0 8 0 8 3 5 6  n º 

único0042069-81.2017.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 13/08/2019) (TJ-SE - 

AC: 00420698120178250001, Relator: José dos Anjos, Data de 

Julgamento: 13/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSAÇÃO 

BANCÁRIA VIA INTERNET - BANKLINE - FRAUDE - NEGATIVA DE 

RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO AUTOR - FALHA NA SEGURANÇA 

DE PROTEÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CLIENTES - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - RESTITUIÇÃO DO VALOR 

COBRADO/DEBITADO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. 

I- Quando o Banco disponibiliza ao consumidor seus serviços através da 

internet/web, tem o dever de tomar todos os cuidados para que as 

informações sigilosas de seus clientes não sejam acessadas por 

terceiros, sob pena de serem responsabilizados pelos danos decorrentes 

da insegurança das operações financeiras. II- Mostra-se correta a 

sentença primeira que declarou inexistentes os débitos bancários 

questionados, realizado por terceiro fraudador, determinando ao réu que 

estorne os valores descontados indevidamente e todos os encargos 

decorrentes das operações consideradas fraudulentas, a fim de deixar a 

conta com saldo zero. III- A simples cobrança indevida de valores em 

conta corrente não configura hipótese de dano in re ipsa, sendo 

imprescindível a comprovação do dano moral para o qual se pede 

indenização. IV- Não havendo prova de que o saldo negativo de R$152,83 

na conta corrente do autor tenha ocasionado a negativação do seu nome 

perante os órgãos de proteção ao crédito ou acarretado em qualquer 

prejuízo ao seu bom nome perante terceiros ou que tenha efetivamente 

defasado/comprometido seus recursos necessários à sua subsistência, 

não restou configurado o alegado dano moral a fim de imputar à parte ré o 

pagamento da respectiva indenização. (TJ-MG - AC: 10000190676684001 

MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de 

Publicação: 22/10/2019) Assim, verifico evidenciada a culpa do requerido, 

e, tendo em vista o risco da atividade que exerce, entendo devido a 

indenização por dano material. Em relação ao dano moral, verifico que 

também merece prosperar, visto que a situação pela qual passou o autor 

ultrapassou a seara do mero aborrecimento, não podendo ser 

considerado como mero dissabor da vida cotidiana. É indubitável que o 

requerente veio a sofrer danos de natureza extrapatrimonial, sendo 

incontestável o dever de indenizar, pois teve retirado de sua conta a 

quantia de R$ 18.556,14 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e 

quatorze centavos) referente ao prejuízo imediato, além das parcelas 

descontadas mês a mês referente ao empréstimo fraudulento. Verifica-se 

que a demandante teve sua vida pessoal afetada pelas providências que 

precisou tomar, inócuas antes da propositura da ação, ademais ajuizar 

uma ação está abrangido pelo cotidiano, já que a própria procura de 

solução junto ao Poder Judiciário, por si só, é desgastante e extrapola uma 

atividade normal. O caso em análise impõe situação gravosa além do mero 

aborrecimento e caracterizadora do dano moral. O arbitramento, contudo, 

deve observar o princípio da lógica do razoável e não pode constituir fonte 

de enriquecimento sem justa causa, tendo de ser fixado em patamar 

compatível com a reprovabilidade da conduta, levando-se também em 

conta o caráter preventivo/pedagógico/punitivo do instituto. Cabe 

consignar que em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça 

estabeleceu que a fixação dos danos morais deve atender a um critério 

bifásico, analisando-se, em um primeiro momento, o interesse jurídico 

lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da 

matéria. Em seguida, deverá o valor ser adequado as circunstâncias do 

caso concreto, tais como a gravidade do fato em si, culpabilidade do 

agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes, 

chegando-se, então, a um valor definitivo da indenização. (vide REsp 

1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016). Dessa forma, atento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a situação fática 

apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes, os 

prejuízos suportados pela parte ofendida, e o fato de que a indenização 

pecuniária tem caráter sancionatório e pedagógico, mostra-se razoável a 

fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Ante ao exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pedidos 

formulados na exordial, para DECLARAR a inexistência de débitos em 

relação ao contrato de empréstimo nº. 320000223180, DETERMINAR a 

suspensão imediata do contrato e a restituição das parcelas descontadas 

da conta do requerente referente ao contrato acima mencionado, 

CONDENAR o requerido ao pagamento de dano material, no montante de 

R$ 18.556,14 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze 

centavos), ambos corrigidos pelo INPC desde o evento danoso, acrescido 

de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, e CONDENAR o 

requerido a indenizar os danos morais causados a autora, que fixo no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC desde 

o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se .Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023257-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BATISTA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. C. F. D. S. E. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PAIVA DE SOUZA OAB - AM2839 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023257-04.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: E. C. F. D. S. E. S., CARLA CRISTINA 

BATISTA DE SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta 

por CARLA CRISTINA BATISTA DE SOUZA e representando sua filha 

menor EDUARDA CAVALCANTE FORTES DE SOUZA E SOUZA, em face 

de AZUL LINHAS AEREAS S/A todos qualificados nos autos, na qual 

alegou, em síntese, que adquiriu passagens somente de ida, partindo no 

dia 03/01/2018 às 07h00min. da cidade de Manaus/AM com destino final a 

cidade de Cuiabá/MT às 15h35min. Aduzem as requerentes que, a viagem 

começou de forma normal, embarcaram em Manaus/AM no horário 

previsto e chegou na sua conexão em Porto Velho no horário previsto (às 

08h25min.) e foi informada que o próximo voo a Cuiabá/MT estava 

atrasado que chegaria somente as 16h00min, contudo as partes 

embarcaram somente as 17h00min e quando estava nos procedimentos 

da decolagem a aeronave parou ocorrendo pane elétrica, a tripulação 

determinou que todos descessem da aeronave e, por volta das 18h20min 

foram convocados a embarcar, já dentro da aeronave os tripulantes 

retornaram a determinação de desembarcar da aeronave, pois estava com 

problemas de combustível. As partes esperaram até as 20h00min quando 

a companhia informou o cancelamento do voo. Informam as requerentes 

que foram acomodadas em um hotel por despensas da companhia, mas 

somente conseguiram outro voo para a cidade de Cuiabá/MT somente no 

dia 05/01/2018, saindo de Porto Velho às 01h35min e chegando ao seu 

destino final às 04h25min. Por fim, requereu a procedência da ação para a 

configuração dos danos morais. Decisão de id. 15279593 indeferiu a 

justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais. As 

quais foram recolhidas no prazo, conforme id. 15576480. Decisão de id. 

17213061 determinou a emenda a inicial (id. 17213061), a qual foi 

emendada no prazo estipulado conforme id. 18081466. Recebimento da 

ação (id. 19105817), designando audiência de conciliação. Citada (id. 

20451793), a requerida AZUL LINHAS AEREAS S.A apresentou sua 

contestação (id. 21399761). No mérito invocou problemas técnicos na 

aeronave, o que gerou o cancelamento do voo e sua realocação para o 
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próximo dia disponível. Argumenta a requerida que prestou a necessária 

assistência a passageira, como hospedagem, alimentação e 

reacomodação, inexistindo, assim, responsabilidade por ausência de nexo 

causal em indenizar o autor. Com a contestação vieram os documentos id. 

25021136. Houve impugnação à contestação (id. 22578574). Instadas a 

se manifestarem, as partes permaneceram inertes. Remeteram-se os 

autos ao Ministério Publico, haja vista interesse de menor (id. 31080616). 

Parecer favorável do Ministério Público (id. 31165445). Os autos vieram 

conclusos. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

ressalto que passo ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, notadamente em razão 

da inércia das partes em especificar interesse na produção de provas. 

Outrossim, o julgamento antecipado da causa vertente não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, 

homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual. 

Necessário consignar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, 

portanto, deliberar sobre a necessidade da produção de outras provas. 

Com efeito, “Se a parte não requerer a produção de provas sobre 

determinados fatos relativos a direitos disponíveis, não lhe é lícito alegar 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado” (STJ – 4ª Turma, 

Resp. 9.077 – RS, rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. 25.2.92, não 

conheceram, v.u, DJU. 30-3-92, p. 3.992) “Não há como opor-se ao 

julgamento antecipado da lide se o recorrente limitou-se, em sua 

contestação, a formular defesa genérica contra a inicial, sem protestar, 

sequer, pela realização de provas especificamente” (STJ – 3ª Turma – 

Resp. 3.416 – RS, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 14.8.90, não conheceram, 

v.u., DJU 17-9-90, p. 9.509). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das 

provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao 

magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o 

acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/03/2015). “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). Assim, 

com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais 

Superiores, diante das provas já produzidas nos autos passo ao 

julgamento antecipado da lide nessa oportunidade, na medida em que o 

feito encontra-se inserido na Meta 2/CNJ, sendo certo que tal hipótese dá 

ensejo a inobservância da ordem cronológica, na estia do que preconiza o 

art. 12, § 2º, VII do CPC. Trata-se de ação de indenização em razão de 

eventual ato ilícito praticado pela requerida, consistente no cancelamento 

do voo do autor. Registro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se 

como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, 

naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma 

Consumerista e o consumidor, ou seja, o autor da ação. Notadamente no 

presente caso, o autor, como vítima, é consumidor equiparado, para 

efeitos legais, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do 

Consumidor, que rege as obrigações por ato ilícito decorrentes de vícios 

por insegurança advindos tanto dos produtos como da prestação dos 

serviços ofertados no mercado de consumo. Nesse mesmo sentido, 

preleciona a eminente doutrinadora CLÁUDIA LIMA MARQUES[1]: “Logo, 

basta ser vítima de um produto ou serviço para ser privilegiado com a 

posição de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre 

responsabilidade objetiva pelo fato do produto (ou do serviço) presentes 

no CDC.” Observe-se, ademais, que os artigos 186 e 927 do Código Civil 

dispõem sobre cláusula geral para estabelecer o dever de indenizar, 

adotando a teoria subjetiva da responsabilidade civil e fixando os 

elementos da responsabilização: a conduta ilícita, a culpa, o dano e o nexo 

causal. Nesse sentido, deve ser relembrado que a responsabilidade em 

discussão nos autos é objetiva, sendo desnecessário perquerir dolo ou 

culpa. Ademais, incide nos autos o regime especial de responsabilidade 

civil previsto no microssistema do consumidor (artigos 12 e 14 do Código 

de Defesa do Consumidor), no qual a fonte de imputação da conduta ao 

seu causador é a Lei e não a culpa. Invoco, novamente o magistério de 

CLÁUDIA LIMA MARQUES [2], para quem: “O CDC para alcançar esse fim 

(o ressarcimento das vítimas dos danos) afasta-se do conceito de culpa e 

evolui no art. 12, para uma responsabilidade objetiva, do tipo conhecido na 

Europa como responsabilidade ‘não-culposa’.” É pacífico o entendimento 

quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações 

entre passageiro e empresas aéreas, por se tratar de típica relação de 

consumo, sendo certo que o STJ[3] possui entendimento tranquilo no 

sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 

8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista. Com efeito, EMBARGOS INFRINGENTES. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. 

TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE CARGA. INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - A reparação de danos pelo 

extravio de carga em transporte aéreo rege-se pelo Código de Defesa do 

Consumidor, sendo descabida a pretensão de ver-se obedecida a 

disciplina do Código Brasileiro de Aeronáutica, porquanto não mais 

subsistem as regras limitadoras da indenização tarifada, em face da 

edição do Código Consumerista, que constitui lei própria, específica, 

exclusiva e de inarredável aplicação quando caracterizada a relação 

jurídica de consumo, devendo, pois, prevalecer as suas disposições, que 

ordenam a reparação ampla, efetiva e integral. II - A seguradora da 

empresa aérea transportadora responde pelo valor da condenação em 

regresso, de acordo com as normas disciplinadoras da denunciação da 

lide. III - Embargos infringentes improvidos. (Embargos Infringentes na APC 

nº 20040110352796 (244175), 1ª Câmara Cível do TJDFT, Rel. Nívio 

Gonçalves. j. 19.04.2006, unânime, DJU 16.05.2006). TJPR-039828) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

DANOS MORAIS - OVERBOOKING - EXTRAVIO DE BAGAGENS EM 

VIAGEM AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PREVALÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO 

DA AERONÁUTICA E DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - ABALO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. Independente de culpa 

concorrente de terceiro, o Requerido responde pela obrigação contratual 

de proporcionar uma viagem tranqüila e segura ao passageiro e à sua 

bagagem. 2. AS NORMAS CONSUMERISTAS PREVALECEM EM RELAÇÃO 

AO CÓDIGO DA AERONÁUTICA POR TEREM FUNDAMENTO NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E POR A NORMA POSTERIOR DERROGAR A 

ANTERIOR NO QUE FOR INCOMPATÍVEL. 3. A indenização devida em 

razão do extravio de bagagens deve ser integral, não se limitando aos 

parâmetros tarifários da Convenção de Varsóvia. 4. O dano moral 

experimentado pelo Autor que teve suas bagagens extraviadas, 

caracteriza a responsabilidade de indenizar. Inteligência do art. 734 do 

Código Civil Brasileiro. 5. O dano moral independe de prova do prejuízo, 

ademais, evidente o abalo emocional suportado pelo passageiro em razão 

do extravio das bagagens. 6. Mantém-se o quantum indenizatório 

prudentemente fixado pelo Magistrado Singular, uma vez que 

consideradas as circunstâncias do caso, configura-se como equilibrado e 

necessário para que a resposta do Poder Judiciário seja efetiva e justa. 

Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 0420584-5 (6068), 

9ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin. j. 13.09.2007, 

unânime – grifo nosso). RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO E ATRASO PARA NOVO 

EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA, PRESTADORA DE SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO DA TESE DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 

PELO FATO DE TER O AUTOR ACEITADO EMBARCAR EM OUTRO VÔO. 

Configura dano moral o cancelamento de vôo se este for comunicado 

somente quando da chegada do passageiro para realizar o check in, e a 

sua transferência para o dia seguinte, não amenizando o constrangimento 

a hospedagem por conta da companhia aérea. Não pode constituir causa 

excludente o simples problema operacional, que, aliás, não foi identificado. 

Não pode o Código Brasileiro de Aeronáutica prevalecer sobre a lei 

consumerista. Sentença de procedência que se mantém. Fixação, de 

ofício, dos juros legais, na forma do artigo 293, do CPC. Recurso a que se 
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nega provimento. (Apelação Cível nº 2006.001.49474, 7ª Câmara Cível do 

TJRJ, Rel. Ismênio Pereira de Castro. j. 25.07.2007). Estabelecidas as 

aludidas premissas, é de se registrar, ainda, que com relação 

cancelamento do voo e novo voo somente dois dias depois, tal aspecto é 

incontroverso e confessado nos autos pela requerida Azul Linhas 

Aéreas, devendo, neste sentido nos atermos à seguinte assertiva da 

requerida: “(...) Ocorre que o voo AD2597, foi cancelado por motivos 

técnicos operacionais (...) Ante o infortúnio, a Ré reacomodou as autoras 

no próximo voo disponível, de modo a cumprir com seu contrato de 

transporte ...” Evidente, portanto, que houve cancelamento do voo 

contrata e a realocação das passageiras somente dois dias. Insta, 

entretanto, perquirir se a “manutenção extraordinária da aeronave” 

caracteriza ou não motivo de força maior, apta a excluir a 

responsabilidade do requerido por eventuais danos suportados pelo autor. 

Pois bem, visando comprovar o referido aspecto a requerida qual não 

comprova que a aeronave teve problemas técnicos. A requerida alegou 

que o atraso ocorreu em decorrência de problema mecânico na aeronave 

que faria o voo do requerente, alegando força maior em sua defesa. 

Entretanto a documentação carreada aos autos não confirma a hipótese. 

Em situação similar o STJ assentou o seguinte: “(...) II - De igual forma, 

subsiste orientação da E. Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência 

de problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de 

caso fortuito ou de força maior", de modo que "cabe indenização a título 

de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre 

da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo 

passageiro, não se exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg. No Agravo n. 

442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006). III - 

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido também 

em parte, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a 

indenização por dano material em R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao 

dano moral na quantia de R$5.000,00, atualizáveis a contar da data da 

decisão do recurso especial.” (STJ - Resp 612817/MA -Relator Ministro 

Hélio Quaglia Barbosa - Data da Publicação:08/10/2007 – grifo nosso). Por 

outro lado, aplica-se à espécie a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual “todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou 

executar determinados serviços”. (Apelação Cível nº 2003.001.25550, 14ª 

Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Maria Henriqueta Lobo. j. 09.12.2003). 

Com efeito, “(...) 1- A falha mecânica na aeronave, a ensejar a 

necessidade de manutenção não programada (a partir do qual se deram 

os sucessivos atrasos e contratempos a que submetidos os autores), 

qualifica-se como fortuito interno, daí porque não se presta, 

diferentemente do fortuito externo, a exonerar o transportador do dever 

de promover a justa indenização dos danos causados. 2- O atraso ou 

cancelamento de voo em decorrência da falha da prestação do serviço da 

transportadora ré enseja a configuração de dano moral, desbordando da 

esfera do mero dissabor cotidiano. ‘Quantum’ indenizatório mantido, 

conforme fixado na sentença, ante a ausência de pedido sucessivo da ré 

com vistas a sua minoração. Recurso de apelação desprovido.” (TJRS - 

Apelação Cível Nº 70068974674, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: 

Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 16/06/2016 – grifo nosso) 

Destarte, a prova produzida nos autos se revela imprestável para a 

comprovação de motivo de força maior, sendo certo que, no presente 

caso, a empresa requerida não se desincumbiu de seu ônus de provar o 

fato modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado em contestação. 

Logo, inaplicáveis as excludentes de responsabilidade decorrentes de 

motivo de força maior, previstas no artigo 393, 734 e 737, todos do Código 

Civil e no artigo 256, § 1º, alínea b, do Código Brasileiro de Aeronáutica. O 

caso narrado nos autos evidentemente cuida-se de relação de consumo. 

Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “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 fruição e riscos”. Nessa seara, para se configurar o 

dever de indenizar, basta a existência concorrente de dois elementos: a) o 

dano efetivo, moral e/ou patrimonial; e, b) o nexo causal entre o defeito do 

serviço e a lesão sofrida pelo consumidor. A responsabilidade objetiva do 

transportador aéreo resulta também da interpretação sistemática dos 

artigos 21, inciso XII, alínea “c” e 37, § 6.º, ambos da Constituição Federal, 

uma vez que a exploração do transporte aéreo traduz atribuição privativa 

do Poder Público da União que pode ser cometido ao particular, por 

autorização, concessão ou permissão. O descumprimento do contrato de 

transporte ou falha na prestação do serviço contratado, consubstanciado 

no cancelamento do voo escala e sua realocação somente em voo do 

próximo dia sem qualquer acomodação da ensejo ao dever de indenizar o 

dano moral causado ao passageiro. Com isso, há que se falar em 

ocorrência de danos morais ao autor. O cancelamento do voo e a 

posterior realocação em voo só no dia seguinte causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, pois a parte requerente foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço, revelando extrema 

desconsideração da transportadora para com seus passageiros. Com 

efeito, há evidente desrespeito a direito de personalidade, não só à 

tranquilidade psíquica, nesse sentido; RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VÔO. PERDA DE CONEXÃO. 1. A 

companhia aérea não pode cancelar de forma injustificada o vôo. 

Alegação de força maior que não restou comprovada. 2. Danos materiais 

e morais fixados de forma adequada. Negado provimento ao recurso. 

(Recurso Cível n.º 71002082550, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 15/10/2009). EMENTA: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO DE VÔO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PRESTAR 

ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A 

CONTAR DA CITAÇÃO. 1. O reconhecimento de que o atraso do vôo das 

autoras ocorreu apenas alguns dias depois do acidente com o avião da 

empresa TAM (acontecido em 17/07/2007), ocasionando o fechamento 

temporário do aeroporto Congonhas em São Paulo e grande 

congestionamento, não exime a ré da obrigação de prestar a devida 

assistência. 2. Portanto, havendo atraso de vôo superior a quatro horas, 

no caso de aproximadamente 12 horas e não sendo pela Companhia 

Aérea prestada assistência devida aos passageiros, caracteriza-se a 

violação a direito de personalidade, passível de indenização por dano 

moral. Se força maior houve quanto à ocorrência do atraso, tal não se 

verificou pela omissão na prestação de assistência aos passageiros. 3. 

Havendo desrespeito a direito de personalidade, não só à tranqüilidade 

psíquica, mas também às mais comezinhas necessidades de higiene, 

alimentação, repouso etc. que não restaram atendidas pela omissão da 

Companhia Aérea, cabível a indenização por dano morais. 4. O quantum 

indenizatório fixado na sentença em relação aos danos morais de R$ 

3.000,00 para cada uma das autoras merece ser mantido, visto que 

adequados aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e também 

aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em demandas 

similares. 5. Os juros moratórios, em atenção ao disposto no art. 219, do 

CPC, são computados a contar da data da citação e não da do 

arbitramento, como sustentado pela recorrente. Sentença confirmada por 

seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJRS: Recurso Cível Nº 

71001800713, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 29/01/2009). EMENTA: 

APELAÇÃO-CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VÔO. ALEGAÇÃO DE FORÇA 

MAIOR. ÔNUS DA PROVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS 

INDENIZÁVEIS. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. - Embora a empresa demandada invoque a 

especialidade do Código Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de 

relação de consumo (art. 3º, §2º, CDC), esta norma não subsiste à raiz 

constitucional, expressa como garantia fundamental, do Código de Defesa 

do Consumidor (art. 5o, inc. XXXII, CF). - A empresa transportadora, desde 

o início da relação de transporte até o término da mesma, está adstrita ao 

cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se incluem 

as obrigações de transportar o consumidor ao destino na forma como 

contratado, ou seja, no dia e hora acertados quando da celebração do 

contrato pela compra da passagem aérea, bem como transportar a 

bagagem ao destino contratado. Se da inobservância dessa obrigação 

sobrevieram danos ao passageiro, surge o dever de indenizar. - 

Indenização por dano material. Quantum. Ao listar os seus bens 

extraviados, atribuindo-lhes valores, o autor deduziu alegação verossímil e 

razoável, compatível com as suas circunstâncias e a conformação do 

caso concreto. Acolhidos os valores apontados na inicial. - Indenização 

por dano moral. Incidente o CDC ao caso, a regra é de reparação integral e 

efetiva do dano (material e moral) sofrido pelo consumidor. Afirmar que o 

dano moral sofrido pela parte não é indenizável é ir de encontro e negar 
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vigência à própria norma constitucional esculpida no art. 5º, inc. X, da CF, 

que assegura à pessoa o direito fundamental a essa reparação. Não há 

qualquer dúvida de que os fatos descritos no processo geram direito à 

indenização por dano moral, por ultrapassarem os limites do mero 

dissabor. Além de perder muitos pertences pessoais, o demandante 

experimentou a angústia de angústia de chegar a seu destino tendo 

apenas a roupa do corpo, aguardando em vão o dia inteiro no aeroporto a 

localização de sua bagagem, deixando de cumprir os compromissos 

profissionais que motivaram a viagem, sem que lhe fosse devolvida a 

mala. Quantum. Mantido o valor fixado, R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois 

condizente com a gravidade da conduta da companhia aérea demandada, 

com a extensão dos danos experimentados pela parte e com a 

capacidade econômica de ambas. O valor, assim, se mostra suficiente 

para amenizar a dor e o sofrimento do ofendido, sem lhe causar 

enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no 

sentido de induzir a ré a tomar uma postura mais diligente quando da 

prestação de seus serviços. Apelo desprovido. Por maioria. (Apelação 

Cível Nº 70018353037, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 18/12/2008). 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO E 

CANCELAMENTO DE VÔO. 1- Dever de indenizar: para a caracterização 

do dever de indenizar, não basta a existência de conduta, nexo de 

causalidade e dano, é necessário, ainda, que o obrar empreendido 

ultrapasse os lindes jurídicos, para ressoar seus efeitos no terreno da 

antijuridicidade, retrato reproduzido nos autos em apreço. 2- Revés moral: 

as evidências fáticas declinadas nos autos comprovam o revés moral 

experimentado pelos passageiros, porquanto estes enfrentaram situação 

desalentadora e embaraçosa com o cancelamento do vôo contratado e 

falta de atendimento adequado, por força da imprevidência e falta de zelo 

da empresa aérea. 3- "Quantum" indenizatório: fixação de valor 

indenizatório no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que não se 

apresenta compatível com o cenário fático-jurídico desenhado nos autos e 

com a equação função pedagógica x enriquecimento injustificado, 

confiada à condenação por revés moral. Majoração para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a cada demandante, sopesadas as circunstâncias do 

caso. 3- Danos materiais: ausente impugnação específica da empresa 

aérea, imperioso o ressarcimento. 4- Juros de mora: incidem os juros de 

mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. 

Apelo da demandada provido, em parte. Apelo dos autores provido. 

(Apelação Cível Nº 70055873343, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

10/10/2013) (TJ-RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de 

Julgamento: 10/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível) Assim, as 

aflições e transtornos enfrentados pelo autor certamente fogem à 

condição de mero dissabor próprio do dia-a-dia, constituindo verdadeiro 

dano moral indenizável, e nesse sentido, é interessante consignarmos a 

seguinte lição: “(...) O cancelamento de vôo mostra-se mais grave até do 

que o simples atraso, não se concebendo, portanto, que o viajante acabe 

indene. Mesmo a antecipação do vôo – providência a que teve de lançar 

mão o autor – deve ser tratada da mesma forma, porquanto também 

caracteriza inadimplemento contratual.” (cf. RUI STOCO, Tratado da 

Responsabilidade Civil, RT, 5ª edição, pag. 262). E, como dito alhures, o 

dano em debate é in re ipsa, isto é, prescinde da produção de provas. A 

materialização do dano moral ocorre quando se dá a lesão ao patrimônio 

abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social 

que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou 

tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova 

material. Assim, nessas hipóteses, onde a lesão não gera uma 

materialidade concreta, porém, abstrata, é de se admitir o dano in re ipsa, 

sendo dispensada a prova concreta para sua caracterização. Nesse 

sentido, em 2009, ao analisar um caso de atraso de voo internacional, a 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de 

que “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo 

que a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa” (REsp 

299.532). Colocando, ainda, uma pá de cal na discussão a 2ª Turma do 

STJ assentou em recente decisão o seguinte: “Concessão de serviços 

aéreos. Transporte aéreo. Serviço essencial. Cancelamento de voos. 

Abusividade. Dever de informação ao consumidor. (...) o cancelamento e a 

interrupção de voos, sem razões de ordem técnica e de segurança 

intransponíveis, é prática abusiva contra o consumidor e, portanto, deve 

ser prevenida e punida. Também é prática abusiva não informar o 

consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos 

vierem a ocorrer. A malha aérea concedida pela ANAC é uma oferta que 

vincula a concessionária a prestar o serviço concedido nos termos dos 

arts. 30 e 31 do CDC.” (REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, 

por unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016) Com efeito, 

demonstrada a prática do ato e o nexo causal, torna-se dispensável a 

comprovação da extensão dos danos. No que concerne à quantificação 

do dano moral, não obstante a dificuldade de fazê-lo, ante a ausência de 

critério legal, mister fixar alguns pontos. Adianto que não se trata de tarifar 

de forma pecuniária o sentimento íntimo da pessoa. Tal seria impensável e 

até mesmo amoral. Todavia, a prestação pecuniária se presta a amenizar 

a dor experimentada em decorrência do ato praticado e reprovável. 

Embora a vantagem pecuniária a ser aferida não fará com que se retorne 

ao status quo ante situação essa ideal, porém impossível proporcionará 

uma compensação, parcial e indireta, pelos males sofridos. Por esse 

enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor tal 

que garanta à parte lesada uma reparação (se possível) pela lesão 

experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta 

reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento simile. Nesta linha, tem-se que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado do autor e aplicação de pena 

exarcebada ao requerido. Noutro sentido não me parecem as 

ponderações exaradas por Sergio Cavalieri Filho, ao tratar do arbitramento 

do dano moral: Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, 

deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de 

lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o 

dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a 

maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. 

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do 

razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo 

que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve 

arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.[4] Outrossim, DANO 

MORAL. SUA MENSURAÇÃO. NA FIXAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE À 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NÃO SE ENCONTRANDO NO SISTEMA 

NORMATIVO BRASILEIRO MÉTODO PRÁTICO E OBJETIVO, O JUIZ HÁ QUE 

CONSIDERAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DE OFENSOR E OFENDIDO; 

GRAU DE CULTURA DO OFENDIDO; SEU RAMO DE ATIVIDADE; 

PERSPECTIVAS DE AVANÇO E DESENVOLVIMENTO NA ATIVIDADE QUE 

EXERCIA, OU EM OUTRO QUE PUDESSE VIR A EXERCER; GRAU DE 

SUPORTABILIDADE DO ENCARGO PELO OFENSOR, E OUTROS 

REQUISITOS QUE, CASO A CASO, POSSAM SER LEVADOS EM 

CONSIDERAÇÃO. REQUISITOS QUE HÁ DE VALORAR COM CRITÉRIO DE 

JUSTIÇA, COM PREDOMÍNIO DO BOM SENSO, DA RAZOABILIDADE E DA 

EXEQUIDADE DO ENCARGO A SER SUPORTADO PELO DEVEDOR. 

QUANTUM QUE NEM SEMPRE DEVERÁ SER INFERIOR AO DO DANO 

PATRIMONIAL. EIS QUE A AUTO-ESTIMA, A VALORAÇÃO PESSOAL, O 

EGO, SÃO VALORES HUMANOS CERTAMENTE MAIS VALIOSOS QUE OS 

BENS MERAMENTE MATERIAIS OU ECONÔMICOS. INCONFORMIDADE COM 

A SENTENÇA QUE FIXOU O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. IMPROVIMENTO DO APELO DA DEVEDORA. (Apelação Cível Nº. 

592066575, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Osvaldo Stefanello, Julgado em 23/11/1993). Destarte, diante da 

comprovação da falha da companhia aérea na prestação de serviço, 

como é a hipótese dos autos, e restando caracterizado o dever de 

indenizar da requerida, até porque os transtornos sofridos em razão do 

cancelamento do voo impõe ao passageiro a obrigação de reprogramação 

de horários e datas de embarque e chegada no destino final, necessário 

se torna o reconhecimento de que a condenação por danos morais é 

evidenciada. Contudo, valendo-me do bom senso prático que deve ser 

aplicado ao caso concreto, e pautado nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, não há norte e/ou suporte para condenação da 

requerida no patamar pleiteado na exordial, ou seja R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). Assim sendo, atento às condições do ofensor, do ofendido e do 

bem jurídico lesado, bem como à intensidade e duração do sofrimento, e à 

reprovação da conduta do agressor, e tendo como parâmetro o caráter 
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coercitivo e pedagógico da indenização, aliado aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e 

sendo evidente que a reparação não pode servir de causa de 

enriquecimento injustificado. Destarte, aliado aos referidos aspectos, 

entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra adequada 

para minimizar a situação enfrentada pelo autor, a título de danos morais, 

para cada autora. Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos inaugurais, ao pagamento de danos morais, no 

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autora, a serem 

corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir também da sentença. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] 

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 

4ª ed. São Paulo: RT. p. 292. [2] MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no 

Código de Defesa do Consumidor, 4ª ed. São Paulo: RT. p. 1033. [3] I - 

Prevalece o entendimento na Seção de Direito Privado "de que tratando-se 

de relação de consumo, em que as autoras figuram inquestionavelmente 

como destinatárias finais dos serviços de transporte, aplicável é à espécie 

o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 538.685, Min. Raphael de 

Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004). [4] Programa de Responsabilidade Civil. 

2ª ed. 4ª Tiragem. rev., aum. e atual. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 

2001. Págs. 81-82.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007313-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR OAB - MT16832-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007313-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA CELINA DA PENHA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos etc., Versam os autos acerca de Reclamação ajuizada por MARIA 

CELINA DA PENHA em face de Banco BMG. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que teve sei nome incluído no rol dos maus pagadores pelo 

requerido, alega que desconhece o contrato nº 232142335. Informa que 

em 2016 ajuizou ação no juizado especial em que foi proferida sentença 

que declarou a inexistência de contrato de empréstimo, e que o requerido 

efetuou nova negativação pelo mesmo débito discutido perante o Juizado 

Especial. Assim, requer liminarmente que a requerida exclua seu nome nos 

órgão de restrição ao crédito, ou se já tenha feito, que proceda exclusão, 

no mérito, requer a condenação da reclamada em danos morais, e 

declaração de inexistência de débito. Junto à inicial vieram os documentos. 

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID. 14272892). A requerida 

apresentou contestação (ID 15809150), alegando a inexistência de ato 

ilícito. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial. Impugnação à 

contestação no ID. 16212450. Foi oportunizado as partes especificarem 

provas, a parte requerida pugnaram pelo julgamento do feito (ID. 1787045), 

a autora manteve-se inerte. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo 

no art. 355, I, do CPC. Inicialmente, assento que a relação existente entre 

as partes é típica de consumo, na medida em que as instituições 

financeiras equiparam-se a prestadoras de serviços, incidindo, portanto, o 

Código de Defesa do Consumidor, conforme já pacificado na 

jurisprudência e assentado na Súmula 297 do STJ, in vebis: “Súmula STJ - 

297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras.” Desta forma, transfere-se ao fornecedor a incumbência de 

provar, de plano, fato que afaste a pretensão do consumidor. Negada a 

relação jurídica pela demandante, e considerado que fatos negativos não 

podem ser provados (negativa non sunt probanda), competia ao 

demandado demonstrar a legitimidade da negativação. Analisando as 

provas amealhadas nos autos, especialmente o documento de ID. 

12369647, não sobeja dúvida de que a parte reclamante teve o seu nome 

inserto no banco de dados de órgão de proteção ao crédito referente ao 

contrato nº 232142335. O requerido juntou aos autos documento em áudio 

em a autora teria renegociado débitos anteriores e gerado o contrato em 

discussão nesses autos. Pela análise do áudio verifica-se que o preposto 

da parte requerente apresenta a autora proposta de renegociação, e 

explica que em razão da negociação seria descontado de seu 

contracheque o valor de R$ 373,27 (trezentos e setenta e três reais e 

vinte e sete centavos), tendo a autora aceitado. A autora trouxe aos autos 

cópia do processo ajuizado perante o juizado especial, em que alega que 

naqueles autos houve a declaração de inexistência do contrato 

contestado. Pois bem, analisando os referidos documentos, verifica-se 

que de fato a autora postulou pela inexistência de contrato de empréstimo 

referente ao valor de R$ 372,27 (trezentos e setenta e dois reais vinte e 

sete centavos), que era descontado em seu contracheque pelo banco 

BMG desde março de 2015, sendo que naqueles autos foi decretada a 

revelia da instituição financeira e proferida sentença que declarou 

inexistente o contrato de empréstimo objeto da lide. Denota-se que o 

contrato discutidos nestes autos é o mesmo declarado inexistente perante 

o Juizado especial. Muito embora não tenha sido mencionado o número do 

contrato na primeira ação, em razão da autora não ter a informação e 

decretação da revelia da instituição financeira, é certo que o valor 

descontado mensalmente no holerite da autora discutidos naqueles autos 

(R$372,27) é exatamente o mesmo do contrato de renegociação de dívida 

que o requerido afirma ser motivo da negativação, conforme áudio de ID. 

15809166. Assim, resta indubitável que tratam-se do mesmo contrato, 

sendo certo que o requerido negativou o nome da autora de forma 

indevida, pois houve sentença transitada em julgado em que se declarou a 

inexistência do referido contrato de empréstimo consignado. Evidente, 

pois, que a conduta da reclamada reveste-se de ilicitude, já que solicitou a 

inclusão do nome da parte requerente no rol dos maus pagadores por 

débito originário de contrato declarado inexistente. Por fim, o dano moral 

independe de comprovação, já que verificado o evento danoso, e, 

presentes os requisitos legais inerentes a responsabilidade civil, a 

reparação é imperiosa. Trata-se do dano moral in re ipsa, isto é, 

demonstrada a prática do ato e o nexo causal, torna-se dispensável a 

comprovação da extensão dos danos, pois o simples fato de figurar em 

cadastro de proteção ao crédito, significa para o indivíduo a 

impossibilidade quase absoluta de trabalhar com crédito e, até mesmo, 

possuir talões de cheques, restrições em compras, representando 

indiscutível entrave ao normal andamento de seus negócios. No mesmo 

sentido tem proclamado o Supremo Tribunal Federal: “Cabimento de 

indenização, à título de dano moral, não sendo exigível a comprovação de 

prejuízo.” (RT 614/236) Simetricamente o Superior Tribunal de Justiça: “A 

indenização não surge somente nos casos de prejuízo, mas também pela 

violação de um direito.” (RSTJ 23/157) Dessa forma, caracterizado o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos 

art. 6º, inc. VI, da Lei n. 8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, 

ambos do Código Civil. Ainda sobre o dano moral, não se pode olvidar que 

a sua mensuração não deve ser feita, somente, sob a verificação do 

prejuízo sofrido pelo ofendido e sua correspondente reparação. Há de ir 

mais além, sendo sopesado, também, sob outras vertentes, tais quais as 

que levam em conta a finalidade preventiva e punitiva do dever 

indenizatório. Nesse pórtico, a melhor doutrina e jurisprudências orientam 

que para o seu arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do 

autor e nas suas relações sociais. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do autor, tampouco medida leniente em favor da empresa requerida. 

Dessa forma, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a 

situação fática apresentada nos autos, a condição socioeconômica das 

partes, os prejuízos suportados pela parte ofendida, e o fato de que a 

indenização pecuniária tem caráter sancionatório e pedagógico, mostra-se 

razoável a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 
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(cinco mil reais). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pedidos para 

DECLARAR a inexistência dos débitos contestados, DETERMINAR ao 

requerido a exclusão dos danos da parte autora dos órgãos de proteção 

ao crédito, bem como CONDENAR a parte requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno ainda 

a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005585-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

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

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005585-80.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MIRIAN CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS” ajuizada por MIRIAN CONCEIÇÃO DA SILVA em desfavor de 

BANCO BRADESCO E BANCO DO BRASIL S.A. Para tanto, aduz a parte 

autora foi surpreendida com uma negativação no valor de R$ 396,01 

(trezentos e noventa e seis reais e um centavo) incluída pela reclamada. 

Sustenta que não possui nenhuma relação jurídica com a requerida, sendo 

a negativação efetuada em seu nome indevidas. Assim, requereu 

liminarmente a suspenção das negativações, e, no mérito, pugnou pela 

declaração de inexistência de débito e a condenação da requeridas ao 

pagamento de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil cento e catorze reais) à título 

de danos morais, além das verbas de sucumbência. Junto à inicial vieram 

os documentos. A parte ré apresentou contestação junto ao ID n. 

13718410 arguindo a preliminar de falta de interesse de agir, no mérito a 

existência relação jurídica com a autora e a inexistência de danos morais. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação junto ao ID n. 

13759978. Oportunizado as partes especificarem provas, ambas 

mantiveram-se inerte (ID 15612025). Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. O feito comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC, porquanto a 

questão contém matéria exclusivamente de direito. Preliminarmente, no que 

se refere a impugnação a justiça gratuita prevalece o conceito de pobreza 

para todos os que tenham o padrão de vida razoável, mas que destes 

rendimentos não possam tirar para custas e honorários sem que lhes 

acarrete dificuldade econômica. A jurisprudência tem se posicionado no 

sentido de que, para a obtenção dos benefícios da Justiça Gratuita, basta 

a simples afirmação de pobreza. Assim, apesar de gozar de presunção 

juris tantum de veracidade do pleito, a simples afirmativa de pobreza ou 

ausência de recursos financeiros é suficiente para a concessão do 

pedido. Esse, a propósito, é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL - 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA - PROPRIEDADE DE IMÓVEL OBJETO DE IPTU - 

HIPOSSUFICIÊNCIA - REEXAME DA CONDIÇÃO DE NECESSITADO - 

SÚMULA 7/STJ 1. A orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça 

é de que a assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer 

tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, sendo 

suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para a obtenção do 

benefício, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas 

razões, conforme o disposto no art. 5º da Lei nº 1.060/50. 2. A 

propriedade de bem imóvel (que deu origem à dívida do IPTU), bem como a 

mera constituição de advogado para a causa, por si só, não 

descaracteriza a hipossuficiência para os efeitos legais. 3. Tendo o 

Tribunal de origem, com apoio no material fático-probatório constante dos 

autos, afirmado que o recorrido faz jus à gratuidade por não possuir 

situação financeira para arcar com os gastos processuais, infirmar tal 

entendimento implica em reexame de provas, a incidir no óbice da Súmula 

07 /STJ. 4. Recurso especial não provido. In casu, sem maiores 

sobressaltos tenho que a impugnação não merece prosperar, eis que a 

parte impugnante apenas fica no campo das alegações, não colacionando 

meios de prova robustecendo suas ilações, o que por si só não tem o 

condão de comprovar que o impugnado possui condições financeiras. 

Assim, rejeito a Impugnação à Justiça Gratuita. Em sede preliminar 

suscitou a falta de interesse de agir, aduzindo que pela narrativa contida 

na inicial não há qualquer problema em relação a irregularidades, pois o 

cheque especial foi contratado pela autora. A preliminar suscitada 

confunde-se com o mérito da demanda, uma vez que a demandante nega 

relação jurídica com o demandado, assim, passo a sua análise em 

conjunto com o mérito. Sem maiores sobressaltos, estou convicto de que a 

pretensão da reclamante merece acolhimento. A parte requerente 

sustenta que não possui qualquer relação jurídica com as requeridas, bem 

como contesta a negativação incluída em seu nome. Pois bem, inicialmente, 

cabe consignar que é caso de aplicar a inversão do ônus da prova 

decorrente do Código de Defesa do Consumidor (Art. 6º, inciso VIII, da Lei 

8.078/90). A parte autora, que é hipossuficiente, é destinatária final do 

serviço, e a parte requerida exerce atividade econômica na área bancária, 

configurando a relação de consumo. Outrossim, cabe trazer a baila o 

disposto na Súmula 479 do STJ:“As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 

Também é importante frisar o disposto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor: “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. Além disso, dispõem os artigos 186 e 927, ambos do 

Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito(...) Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo” Dessa forma, diante da inversão do ônus da prova cabe ao réu 

comprovar a validade do contrato, porém, não se desincumbiu a teor do 

disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. No caso em tela, ante 

a prova carreada aos autos, há verossimilhança das alegações da 

requerente de que não possui relação jurídica com as requeridas e que os 

débitos inseridos em seu nome são indevidos. Isso porque, apesar de 

trazer contrato assinado pela parte autora, tal documento apresenta fortes 

indícios de fraude, sobretudo diante da controvérsia acerca da assinatura 

da autora, nitidamente divergente da apresentada em seu documento 

pessoal juntado na inicial, bem como é divergente da procuração assinada 

e do termo de declaração de hipossuficiência. A par disso, conclui-se que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a 

referida contratação com o banco reclamado, o que configura ato ilícito, 

passível de reparação dos danos decorrentes. Dessa forma, 

considerando que se mostra incontroverso que o apontamento realizado 

pela requerida em nome da autora no valor de R$ 396,01 (trezentos e 

noventa e seis reais e um centavo), sé indevido, cabível a indenização por 

dano moral. No caso em tela a situação é in re ipsa, prescindindo de 

prova. Registre-se que o indevido apontamento nos cadastros restritivos 

de crédito, indubitavelmente, acarreta grandes transtornos ao negativado, 

abalando negativamente a boa reputação da pessoa perante terceiros. O 

arbitramento, contudo, deve observar o princípio da lógica do razoável e 

não pode constituir fonte de enriquecimento sem justa causa, tendo de ser 

fixado em patamar compatível com a reprovabilidade da conduta, 

levando-se também em conta o caráter preventivo/pedagógico/punitivo do 

instituto. Cabe consignar que em recente precedente, o Superior Tribunal 

de Justiça estabeleceu que a fixação dos danos morais deve atender a 

um critério bifásico, analisando-se, em um primeiro momento, o interesse 

jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais 

acerca da matéria. Em seguida, deverá o valor ser adequado as 

circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do fato em si, 

culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica 

das partes, chegando-se, então, a um valor definitivo da indenização. 
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(vide REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016). Dessa forma, atento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a situação fática 

apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes, os 

prejuízos suportados pela parte ofendida, e o fato de que a indenização 

pecuniária tem caráter sancionatório e pedagógico, mostra-se razoável a 

fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para DECLARAR 

inexistência do débito discutido, DETERMINAR ao requerido o 

cancelamento de todo e qualquer apontamento relacionado aos débitos 

contestados nestes autos junto aos órgãos de proteção ao crédito e 

CONDENAR a parte requerida a pagar a parte autora, a título de danos 

morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). 

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030238-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA CARMEM DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030238-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITA MARIA CARMEM DE ALBUQUERQUE REU: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO” ajuizada por BENEDITA MARIA CARMEM DE ALBUQUERQUE em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S/A. Para tanto, aduz a parte autora que 

em 07/06/2017 recebeu uma ligação da administradora de cartão para 

confirmar compras em seu cartão. Alega que não reconheceu as compras 

e solicitou o cancelamento do cartão. Alega que em não efetuou o 

pagamento dos débitos questionados, contudo a requerida sem lhe 

comunicar previamente realizou o parcelamento da dívida em 12 parcelas 

de R$ 304,36 (trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos), e passou 

a efetuar cobranças. Assim, requer que sejam cancelados todos os 

débitos que estão indevidamente cobrado, a condenação da requerida a 

repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 608,72 (seiscentos e oito 

reais e setenta e dois centavos), e a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 14.055,00 (catorze mil e cinquenta e cinco reais). Com a 

inicial vieram documentos. Em manifestação de ID. 151169092 a autora 

informou que seu nome foi enviado ao cadastro de maus pagadores, 

pugnando pela exclusão da negativação. O pedido liminar foi deferido 

20467673. A parte requerida apresentou contestação junto ao ID 

24254091, alegou a boa fé na solução do problema, ausência de dano 

matéria e moral. Impugnação à contestação no ID. 26263029. Oportunizado 

as partes especificarem provas, somente a parte requerida manifestou, 

pugnou pelo julgamento do feito Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que as 

questões postas a julgamento se resumem a questões de direito e de fato, 

estas demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a 

produção de prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao 

julgamento antecipado do mérito. Inicialmente, assento que a relação 

existente entre as partes é típica de consumo, na medida em que as 

instituições financeiras equiparam-se a prestadoras de serviços, 

incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme já 

pacificado na jurisprudência e assentado na Súmula 297 do STJ, in vebis: 

“Súmula STJ - 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras.” Desta forma, transfere-se ao fornecedor a 

incumbência de provar, de plano, fato que afaste a pretensão do 

consumidor. Com efeito, de rigor a procedência dos pedidos. Isso porque, 

a requerida reconheceu, em sede de contestação, falha na prestação de 

serviço, tanto que após ser acionada judicialmente cancelou as 

cobranças. Nesse diapasão, destaco que o artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe expressamente que “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”. No que tange ao dano material, infere-se através 

das faturas colacionadas aos autos, que em razão da fraude ocorrida, foi 

gerado um financiamento sem o consentimento da autora, sendo 

descontado indevidamente o valor de R$ 304,35 (trezentos e quatro reais 

e trinta e cinco centavos). Desta forma, é de se reconhecer o 

cancelamento do financiamento realizado pelo requerido, o qual tendo 

ciência da fraude perpetrada, ainda assim realizou desconto indevido na 

conta da parte autora, ademais, tendo em vista erro inescusável, de rigor 

a devolução da quantia em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único 

da Lei 8.078/90. Noutro giro, em que pese o cancelamento da cobrança, 

forçoso reconhecer que a autora sofreu ofensa aos direitos de sua 

personalidade, notadamente a honra, na medida em seu nome fora 

inserido em rol de maus pagadores, sendo que só foi excluído após 

decisão prolatada nestes autos, do que emerge a obrigação em indenizar. 

No caso em tela a situação é in re ipsa, prescindindo de prova. 

Registre-se que o indevido apontamento nos cadastros restritivos de 

crédito, indubitavelmente, acarreta grandes transtornos ao negativado, 

abalando negativamente a boa reputação da pessoa perante terceiros. O 

arbitramento, contudo, deve observar o princípio da lógica do razoável e 

não pode constituir fonte de enriquecimento sem justa causa, tendo de ser 

fixado em patamar compatível com a reprovabilidade da conduta, 

levando-se também em conta o caráter preventivo/pedagógico/punitivo do 

instituto. Cabe consignar que em recente precedente, o Superior Tribunal 

de Justiça estabeleceu que a fixação dos danos morais deve atender a 

um critério bifásico, analisando-se, em um primeiro momento, o interesse 

jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais 

acerca da matéria. Em seguida, deverá o valor ser adequado as 

circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do fato em si, 

culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica 

das partes, chegando-se, então, a um valor definitivo da indenização. 

(vide REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016). Dessa forma, atento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a situação fática 

apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes, os 

prejuízos suportados pela parte ofendida, e o fato de que a indenização 

pecuniária tem caráter sancionatório e pedagógico, mostra-se razoável a 

fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

declarar inexigível qualquer valor referente ao financiamento não solicitado 

pela autora contestado nestes autos, CONDENAR o requerido à devolução 

em dobro, referente aos valores indevidamente debitado, no valor de R$ 

608,72 (seiscentos e oito reais e setenta e dois centavos), corrigido pelo 

INPC desde o desconto, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir 

da citação. CONDENAR o requerido a indenizar os danos morais causados 

a autora, que fixo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem 

corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 

– STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. 

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033749-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELIDA SUELLEN DUARTE DE ARRUDA (EXEQUENTE)

M. E. D. M. (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033749-89.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

UELIDA SUELLEN DUARTE DE ARRUDA, M. E. D. M. EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc., Verifico que em ids. 

18640589 e 22000264 a executada colacionou comprovantes de 

pagamento espontâneo da obrigação, e, consequentemente o 

requerimento de extinção do feito. O exequente se manifestou em id. 

31540355, concordando com os valores depositados e requerendo o 

levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4º 

c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste cumprimento de 

sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente 

com sua obrigação, juntando aos autos os comprovantes de depósito 

judicial dos valores de R$ 4.672,96 (quatro mil, seiscentos e setenta e dois 

reais e noventa e seis centavos) e R$ 413,95 (quatrocentos e treze reais 

e noventa e cinco centavos). Posto isto, em razão do pagamento integral 

do montante da condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO 

este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. 

Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento dos valores 

disponibilizados com os devidos acréscimos, conforme dados bancários 

declinados id. 31540355. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011540-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUENI DA SILVA MARQUEZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011540-58.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SUENI DA SILVA MARQUEZA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por SUENI DA SILVA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA 

S.A. Para tanto, aduz que teve o serviço de fornecimento de energia 

suspenso em razão do inadimplemento de fatura no valor de R$ 755,73 

(setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). Alega 

que a referida fatura decorre de um parcelamento que desconhece, 

originário de uma fatura de recuperação de consumo gerada em outubro 

de 2018, que também alega desconhecer. Requer, com base nisso, a 

concessão da liminar para que a requerida restabeleça o serviço de 

energia, no mérito, pugna que seja declarada a ilegalidade do 

parcelamento e declaração de inexistência do débito, e a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), e a condenação da requerida ao pagamento à repetição 

de indébito da dívida no total de R$ 755,73 (setecentos e cinquenta e cinco 

reais e setenta e três centavos). Decisão de ID. 18853529 indeferiu o 

pedido liminar Contestação ofertada junto ao ID. 16925678, aduzindo a 

possibilidade da cobrança de débitos inerentes a recuperação de 

consumo e a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

a validade do parcelamento ante a existência de irregularidade, assim 

como o descabimento do dano moral e repetição do indébito. Ao final 

pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Impugnação à 

contestação ofertada no ID 30848723. Oportunizado a especificação de 

provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito (IDs. 

30969026 e 31446128). Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. O feito encontra-se instruído com as provas 

necessárias para o desate da questão, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. 

Cinge-se a questão sobre a sobre a legalidade do parcelamento 

decorrente da fatura cobrada pela requerida a título de recuperação de 

consumo, a qual seria indevida, bem como se tal fato causou danos 

morais em razão da suspensão do serviço de energia. Inicialmente 

convém consignar que estamos diante de uma legislação consumerista, 

devendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor que veio ao 

nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência. No caso 

em tela, denota-se que o parcelamento que a autora alega desconhecer 

decorreu de uma fatura de recuperação de consumo, a qual a requerida 

alega que em razão de irregularidades no medidor da unidade 

consumidora da autora, gerou o débito, bem como que seguiu todos os 

procedimentos previstos em lei. Todavia, embora os judiciosos argumentos 

da requerida, não comprovou a sua assertiva. Isso porque, havendo 

suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o 

dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma 

do artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, devendo 

todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a 

garantir o seu direito de defesa. Nota-se que o Termo de Ocorrência e 

Inspeção colacionado a contestação (ID. 21575525) não contém a 

assinatura do consumidor, além disso, nem se quer há nos autos provas 

de que a mesma foi notificado acerca da inspeção. Outrossim, não há 

provas nos autos de que a demandante foi devidamente notificada a 

acompanhar a avaliação do medidor, visto que o documento de 

comunicação de agendamento de avaliação consta “responsável 

ausente”. Ademais, verifica-se ainda, que a requerida não juntou aos 

autos laudo do Inmetro referente a inspeção do medidor da unidade 

consumidora da requerida. Destarte, não havendo comprovação de que a 

inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo 

consumidor - em total ofensa ao direito de defesa -, todos os atos 

decorrentes dela devem ser declarados nulos, porquanto inobservada as 

regras contidas na Resolução 414/10 da ANNEL. Nesse sentido é a 

jurisprudência: RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ 

APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DE JURISPRUDÊNCIA 

REITERADA ACERCA DAS QUESTÕES – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 

DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – DÉBITO 

APURADO UNILATERLAMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU O 

PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE 

ASSINATURA DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO. 1- Ainda que a Recorrida tenha sido notificada 

acerca do resultado da inspeção do medidor de energia, nos termos da 

jurisprudência pátria, está correta a desconstituição dos débitos apurados 

no procedimento, eis que a Agravada nega que tenha presenciado a 

inspeção e a assinatura constante no Termo de Ocorrência e Inspeção 

(TOI), não condiz com aquelas firmadas na procuração, declaração de 

hipossuficiência e identidade da Recorrida. 2- É considerada unilateral a 

perícia em equipamento de medição de energia, quando a assinatura 

constante na correspondência encaminhada à Agravada, a fim de 

cientificá-la da data da realização da vistoria não condiz com as apostas 

pela Recorrida em seus documentos pessoais, em especial quando a 

perícia é realizada em data diversa daquela constante na 

correspondência, sem prova de que a consumidora tenha sido cientificada 

dessa alteração. Fatos que impossibilitam o contraditório e não serve de 

suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de 

faturamento. 3- Se indevida a apuração e ilegítimo o faturamento 

excedentes, a cobrança de pagamento deles advinda, sob pena de 

suspensão do serviço, configura dano moral passível de reparação. (Ag 

65248/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 

13/09/2018) (TJ-MT - AGV: 00652480320188110000652482018 MT, 

Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA Data de Julgamento: 

05/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 13/09/2018). Destaquei. RECURSO INOMINADO. 
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CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE 

IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO 

(TOI) QUE NÃO OBSERVOU O PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA 

ANEEL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA. DÉBITO QUE DEVE SER 

DESCONSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008562407, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 28/05/2019).(TJ-RS - 

Recurso Cível: 71008562407 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019). Destaquei. De 

igual modo, considerando que se mostra incontroverso que houve a 

suspensão indevida do serviço de energia em razão do parcelamento do 

débito contestado, cabível a indenização por dano moral. Feitas tais 

ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório. 

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Nesse sentido, 

valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris: Não há realmente, 

outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento 

judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando 

para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, 

estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] De igual 

modo, preconiza a jurisprudência do STF: "[...] o valor da indenização há 

de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre 

as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar 

uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal 

perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, 

segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma 

heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da 

personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não 

suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de 

mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar 

Peluso, j. em 28/11/2006). No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA 

INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte 

Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera 

as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento 

operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento 

indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a 

repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive 

damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, 

anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento 

sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação 

civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no 

art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum 

indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, 

consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” 

(STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ 

FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado 

em 16/09/2008, DJe 06/10/2008). Sopesando tais critérios e considerando 

as peculiaridades do caso concreto, em que ocorreu a suspensão do 

fornecimento do serviço de energia, entendo como necessário e suficiente 

à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da parte autora e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. No que tange ao pedido de 

repetição de indébito do valor de R$ R$ 755,73 (setecentos e cinquenta e 

cinco reais e setenta e três centavos), a parte autora não comprovou que 

efetuou o pagamento. O direito a repetição do indébito só é devido na 

hipótese de haver o pagamento indevido, o que não ocorreu no caso em 

tela. Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC ,JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a 

ilegalidade do parcelamento, bem como a inexistência do débito discutido 

nos autos e CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios ao patrono da autora, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. 

e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030924-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVONE MARIA SOARES, B. L. S. M. REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que BIANCA LUIZA SOARES MIRANDA menor 

impúbere, devidamente representada por sua genitora IVONE MARIA 

SOARES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 15.02.2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 21704099 e 

seguintes. Devidamente citada (id. 22112806), a parte requerida 

apresentou contestação e documentos (id. 22993943), arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II – Da Necessidade De Adequação do Valor da Causa; III - Da Não 

Comprovação Do Pedido Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito judicial 

para realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado no id. 27407687. A 

parte requerente apresentou a réplica, id. 31172379. A parte requerida 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 31504031) e a parte 

requerente suscitou a realização de prova pericial, id. 31172381 É o 

relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil impõe que os 

processos sejam julgados, preferencialmente, de acordo com a ordem 

cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha vindo concluso 

recentemente para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, parágrafo 

2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, permite a prolação de 

sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista 

legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término da instrução e a 

produção das provas especificadas. Friso, ainda, que o Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O 

entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não 

demanda maiores elucubrações, ademais já foi realizada uma pericia por 

perito oficial, não havendo necessidade de produzir outra prova pericial. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 
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os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO Refuto a preliminar de Necessidade de Adequação do Valor 

de Eventual Indenização, uma vez que o valor atribuído à causa R$ 

28.500,00 (vinda e oito mil e quinhentos reais) condiz com a pretensão 

indenizatória deduzia pela parte, conforme denota dos autos. Valendo 

consignar que eventual excesso decorrente da não dedução do valor 

recebido administrativamente, esta afeto ao mérito devido. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A 

PORTO SEGUROS. Alega a seguradora requerida, em síntese, que o 

documento acostado nos autos é precário para comprovar o requerimento 

na esfera administrativa, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, 

pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano 

dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” 

donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a parte requerente se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito. Pretende a parte requerente o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.02.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 
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“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 40), a qual afirma que: 

“(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão TORNOZELO DIREITO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da parte requerente decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão no TORNOZELO DIREITO terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25%, perfazendo o total de 

6,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - TORNOZELO 

DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 

= R$ 843,75 Total: R$ 843,75 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (15.02.2019) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Remetam-se os autos ao Ministério Público, a 

fim de ser manifestar. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 

10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da 

demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, ao 

arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021551-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVAREZ DOMICIANO PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PESSOA OAB - MT6734/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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021551-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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FERNANDA ALVAREZ DOMICIANO PESSOA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 18/03/2019, às 

9h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 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. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015087-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DE BARROS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-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: 1015087-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DE BARROS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-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: 1014209-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARIO PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1014209-84.2019.8.11.0041 

Autor: ROSEMARIO PEREIRA GOMES Réu: BANCO BRADESCO Cite-se e 

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

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

16/07/2019, às 12h30 - Conciliação 5, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006961-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1006961-67.2019.8.11.0041 NELSON 

NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

conciliação designada para o dia 26/06/2019, às 09h04, 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 
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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. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023094-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT DOUGLAS ALVES DE MOURA (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 - MS5871-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 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: 1054875-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELCINA FRANCISCA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003399-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EDUARDO BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1003399-50.2019.8.11.0041 Intime-se a 

empresa Real Brasil Consultoria e Pericia para apresentar a proposta de 

honorários, uma vez que foi nomeada como perita neste processo no ID 

19646038 e sequer foi intimada desta nomeação. Após, intime-se a 

empresa requerida para depositar o valor dos honorários periciais. A 

seguir, intime-se a perita para dar início a perícia, com urgência. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010230-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ ANDRADE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA OAB - MT26211/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010230-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA BEATRIZ ANDRADE SOUZA REU: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Intime-se a empresa requerida para 

manifestar-se sobre os documentos juntados nos IDs 28844586 e 

28161014, bem como dizer se pretende produzir outras provas, no prazo 

de 15 dias. Após, voltem-me conclusos para o saneador. CUIABÁ, 28 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023775-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT25080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. (REU)

 

Trata-se de matéria de fato e de direito, contudo a autora não pretende 

produzir outras provas e o requerido não contestou a lide, assim o feito 

comporta o julgamento no estado em que se encontra. Intimem-se e 

voltem-me conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017993-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO LYON RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SOUZA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017993-35.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO LYON RESIDENCE EXECUTADO: ELIANE SOUZA 

REIS Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 

de abril de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018009-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018009-86.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALCIONE DE ALMEIDA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos boletim 

de ocorrência; Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 de abril de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026341-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA OAB - GO6386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026341-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP 

Intime-se o autor para manifestar-se sobre a indicação de penhora de 

créditos oriundos da ação de cobrança nº 1013036-74.2017.8.11.0015, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para análise do 

pedido de penhora no Id. 25634312. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015851-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

cooperativa habitacional e condominial autonoma do estado de mato 

grosso (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015851-92.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA 

Intime-se o exequente para que apresente planilha com saldo atualizado 

da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022441-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

MARCIA BETANIA DA SILVA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT13565-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022441-22.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO, CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES, MARCIA BETANIA 

DA SILVA COSTA MARQUES Considerando a decisão proferida nos 

Embargos à Execução nº 1046822-60.2019.8.11.0041 (processo 

associado), suspenda-se a presente execução até ulterior deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027581-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ELI DOTOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014209-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARIO PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014209-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSEMARIO PEREIRA GOMES REU: BANCO BRADESCO Trata-se de 

matéria de fato e de direito, contudo este processo está devidamente 

instruído, comportando o julgamento no estado em que se encontra. 

Assim, indefiro o pedido de produção de provas orais. Intimem-se e 

voltem-me conclusos para sentença. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006961-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1006961-67.2019.8.11.0041 Não vislumbro 

nessa quadra processual quaisquer das hipósteses dos arts. 345 e 355 

do CPC, assim passo ao saneamento do feito. A preliminar de carência de 

ação por falta de interesse de agir aduz matéria de mérito, quando quer 

discutir cancelamento do seguro, sendo assim tal matéria será decidida no 

mérito. A questão de fato neste processo refere-se ao acidente ocorrido 

em 07/08/17, do qual o autor foi vítima e sua decorrente invalidez 

permanente total ou parcial, que deveria ter recebido a cobertura do 

seguro efetivado com a empresa requerida. Por se tratar de relação de 

consumo, inverto o ônus da prova, para que a empresa requerida prove a 

inexistência da invalidez alegada pelo autor. Defiro a produção das provas 

orais, documentais e pericial, e nomeio o DR Flavio Ribeiro de Mello, CRM 

0967, como perito judicial para fazer a perícia no autor. Intimem-se as 

partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, se 

quiserem. Após, intime-se o perito nomeado para apresentar sua 

propostas de honorários, os quais serão custeados pela empresa 

requerida. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012000-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1012000-45.2019.8.11.0041 Houve a 

denunciação a lide pela empresa requerida das pessoas de Amauri 

Campos e esposa. Intime-se a empresa requerida para indicar o nome da 

esposa do Amauri Campo, bem como o endereço para que possam ser 

citados da denunciação a lide, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020063-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANY ELIZABETH GONCALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1020063-59.2019.8.11.0041 Trata-se de 

matéria de fato e de direito, contudo a lide está suficientemente instruída, 

não sendo necessário a produção de outras provas, as quais indefiro. O 

feito comporta o julgamento no estado em que se encontra. Intimem-se as 

partes e voltem-me conclusos para sentença. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016401-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016401-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Trata-se de matéria de fato e de direito, contudo o feito encontra-se 

suficientemente instruído e comporta o julgamento no estado em que se 

encontra. Portanto, indefiro o pedido de produção de provas orais. 

Intimem-se e voltem-me conclusos para sentença. CUIABÁ, 28 de abril de 

2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009319-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (REU)

KEYLLA CRISTINA DE ARRUDA GAIVA (REU)

MARCO ANTONIO ELIAS IZAC (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1009319-05.2019.8.11.0041 Não vislumbro 

nessa quadra processual nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 354 

e 355 do CPC, assim passo ao saneador. Não há questões processuais 

pendentes. A questão de fato neste processo refere-se ao direito de 

recebimento da corretagem em razão da venda de um imóvel. Competem 

aos embargantes a prova de que a embargada não tinha exclusividade na 

venda do imóvel. Portanto, defiro o pedido de produção de provas orais e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de setembro de 

2020, às 14:00 horas, para fins de oitiva das testemunhas já arroladas e 

as que vierem a ser arroladas, bem como os depoimentos pessoais da 

partes. Cabem aos advogados informarem ou intimarem suas 

testemunhas. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1054707-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1054707-28.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCIO RIBEIRO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase 

de cumprimento de sentença movida por MARCIO RIBEIRO DA SILVA em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando 
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os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 7.557,26 (sete mil, 

quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), no Id. 

31448446. O exequente concorda com o valor depositado, pugna o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31529633). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 31529633. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001244-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CARVALHO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001244-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLETE CARVALHO DA COSTA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Trata-se de 

Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência interposto por ARLETE CARVALHO 

DA COSTA, em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A. A autora relata que é 

consumidora da UC n.º 41255-4 e sua média de consumo era em torno 

15m3 (quinze metros cúbicos), perfazendo o valor de R$ 80,00 (oitenta 

reais) ao mês. No entanto, as faturas dos meses 07, 08, 09, 10, 11 e 

12/2017, bem como 01/18, vieram cobrando valores exorbitantes e que 

não correspondem ao consumo real, respectivamente nos valores de R$ 

385,92 (trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos); R$ 

260,91 (duzentos e sessenta reais e noventa e um centavos); R$ 378,44 

(trezentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); R$ 415,53 

(quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos); R$ 252,68 

(duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos); R$ 341,51 

(trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos) e R$ 445,13 

(quatrocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos). Afirma que 

realizou reclamação administrativa e solicitou vistoria, gerando protocolo 

de atendimento nº 1814513, contudo, no dia 22/01/2018 a requerida 

suspendeu o fornecimento de água de sua residência em decorrência da 

inadimplência das faturas e a inserção de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ao final requer a concessão da tutela de urgência 

para restabelecer o fornecimento de água, abstenção de negativação de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, procedência da ação para 

confirmara liminar e declarar a inexistência dos débitos cobrados com a 

consequente readequação e nova emissão das faturas no valor médio de 

15m3 (quinze metros cúbicos), bem como a condenação da requerida ao 

pagamento de reparação ao danos morais na quantia de 15 (quinze) 

salário mínimos. A liminar foi parcialmente deferida no Id. 11465963, para: 

i) DETERMINAR que a ré restabeleça o fornecimento de água na unidade 

consumidora indicada na inicial – nº. 41255-4, no prazo de 48h; ii) 

DETERMINAR que a ré SE ABSTENHA de inserir o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos discutidos nos 

autos; e ainda, deferido os benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. A audiência de conciliação restou infrutífera no Id. 

12630333. A requerida apresentou contestação suscitando preliminar 

ilegitimidade ativa da autora e a sua litigância de má-fé, em razão de 

vazamento interno no imóvel; no mérito afirma que a cobrança das faturas 

são decorrentes do consumo efetivo na residência; aduz que autora 

realizou reclamação administrativa sobre a existência de vazamento 

interno no imóvel, contudo, realizada vistoria no hidrômetro e nenhuma 

irregularidade foi constatada, sendo seu pedido indeferido. Ao final requer 

a improcedência da ação (Id. 13001838). Apesar de intimada, a autora não 

apresentou impugnação. A parte requerida pugnou pela produção de 

prova pericial e a autora permaneceu inerte. No saneador as preliminares 

foram rejeitadas, determinada a inclusão da empresa sucessora da CAB 

–CUIABÁ no polo passivo da ação e o indeferimento da produção de 

outras provas (Id. 24599708). É o relatório. Decido. Antes de analisar os 

requisitos atinentes a responsabilidade civil, verifica-se que a relação de 

consumo no caso sub judice é patente, razão pela qual devem incidir as 

disposições do código consumerista. Inicialmente, a autora pleiteia a 

declaração de inexistência dos débitos cobrados e a readequação à 

média de consumo mensal de 15m3 de água, das faturas referentes aos 

meses 7, 8, 9, 10, 11 e 12/2017 e 1/2018. Para tanto, a requerente alega 

que os consumos registrados nas citadas faturas não são condizentes 

com a realidade. A requerida afirma que a autora solicitou 

administrativamente vistoria em decorrência de vazamento no imóvel, 

contudo, após a vistoria no hidrômetro constatou-se a regularidade na 

unidade consumidora sendo indeferido o pedido da autora. Além disso, a 

requerida afirma que não há que se falar em readequação da média de 

consumo, pois a mesma passou a residir naquele imóvel em junho de 

2017. Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão inicial não 

prospera. Isso porque, a requerida comprovou que após a solicitação 

administrativa de vistoria no hidrômetro do imóvel pela autora, foi 

constatada a inexistência de irregularidades no hidrômetro e de 

consequência a regularidade do consumo de água naquela unidade 

consumidora. Ademais, a autora não trouxe nenhum elemento que 

corrobore tal assertiva, nem mesmo pleiteou a produção de exame pericial 

no citado medidor de água. É cediço que o Código de Defesa do 

Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a 

facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de 

produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições 

financeiras e técnicas para tanto. Todavia, este não é o caso dos autos, já 

que a perícia em hidrômetro deveria ser pleiteada pela parte autora, a fim 

de demonstrar a irregularidade no registro do consumo de água, ônus este 

que lhe competia a fim de constituir o eventual direito à readequação de 

faturas, conforme pleiteado na inicial. Vislumbra-se que a requerida trouxe 

aos autos as ordens de inspeções realizadas na residência da autora e 

que demonstram a inexistência de irregularidades no hidrômetro instalado 

em sua unidade consumidora (Id. 13001904). Desta forma, constata-se a 

regularidade (i) na cobrança de valores a título de consumo de água nas 

faturas objeto da demanda; e (ii) na suspensão do fornecimento de água 

em virtude do não pagamento de débitos, pelo que merecem ser julgados 

improcedentes todos os pedidos iniciais, revogando-a liminar concedida 

nos autos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, 

assim, revogo a tutela a liminar concedida no Id. 11465963. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser 

observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser a autora 

beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado a sentença e não 

havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 de abril de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito
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RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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REQUERENTE: CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

CARLOS ALBERTO FERRE O ROMANIN DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em suma, 

alega o autor que recebeu em sua residência uma fatura de recuperação 

de consumo de energia, no valor de R$ 200,01 (duzentos reais e um 

centavo), amparada na suposta irregularidade descoberta em seu 

medidor, cujo Termo de Ocorrência e Inspeção e respectiva penalidade 

foram realizadas de forma unilateral, sendo que somente deu oportunidade 

do requerente se manifestar após todo o trabalho de perícia estar 

concluído. Afirma, ainda, que apresentou defesa administrativa junto à 

empresa ré, mas até o presente momento não obteve resposta. Assim, 

pugnou pela concessão de tutela de urgência, para determinar que a 

requerida se abstenha de suspender o serviço de energia para a sua 

unidade consumidora, em virtude do não pagamento da fatura objeto da 

presente demanda. Ao final, pleiteou a procedência dos pedidos iniciais, 

para (i) declarar a inexistência do débito noticiado na fatura impugnada; e 

(ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

A tutela de urgência foi concedida no Id. 13735094. A requerida 

apresentou contestação no Id. 15011201, defendendo, em síntese, a 

legitimidade da cobrança dos valores, diante da irregularidade encontrada 

nas instalações elétricas da unidade consumidora do autor, a qual foi 

fotografada. Afirma, ainda, que cumpriu as determinações da Resolução 

nº 414/10 da ANEEL. Requer, por fim, a improcedência dos pedidos 

iniciais. Impugnação à contestação no Id. 15114774. As partes pleitearam 

pelo julgamento antecipado do mérito. Vieram-me os autos conclusos. É 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. No caso, cinge a questão 

acerca da ilicitude da cobrança da fatura de recuperação de energia, no 

valor de R$ 200,01 (duzentos reais e um centavo), referente à fatura de 

recuperação de consumo cobrada no mês de março de 2018. O autor 

alega que a referida fatura está amparada na suposta irregularidade 

descoberta em seu medidor, cujo Termo de Ocorrência e Inspeção e 

respectiva penalidade foram realizadas de forma unilateral, sendo que 

somente deu oportunidade do requerente se manifestar após todo o 

trabalho de perícia estar concluído Neste particular, razão lhe assiste. Isso 

porque, em que pese a requerida afirmar que cumpriu as determinações 

da Resolução nº 414/10 da ANEEL, não trouxe nenhum elemento apto a 

comprovar que notificou o requerente de todo o procedimento até então 

adotado, bem como das constatações do registro fotográfico. Da análise 

dos autos, verifica-se que a requerida promoveu, em 03/01/2018, 

inspeção na unidade consumidora do requerente, vindo a constatar 

irregularidade na instalação elétrica do imóvel, conforme Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI nº 666630, o qual, todavia, não foi assinado 

pelo requerente (Id. 15011244) – pág 3. Desta forma, constata-se que não 

foi garantido ao autor o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois este 

não foi notificado (i) da ocorrência apresentada em sua unidade 

consumidora; (ii) do recebimento de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de 

cobrança de eventuais diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL 

nº 414/2010; e (iv) da possibilidade de defesa na forma da legislação 

vigente. Assim, mostra-se insubsistente o procedimento administrativo que 

resultou na cobrança da fatura objeto da presente demanda, porquanto 

não foi observada a legislação aplicável à espécie. Por fim, em relação 

aos danos morais, verifica-se que estes não restaram configurados. Isso 

porque, o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em 

questão sequer foi suspenso, e a mera cobrança de valores acima do real 

consumo não é apta a atingir a honra e a imagem das autoras, de modo a 

ofender a sua dignidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas 

para declarar a inexistência do débito de R$ 200,01 (duzentos reais e um 

centavo), noticiado na fatura de recuperação de consumo de energia 

cobrada no mês de março de 2018. Torno definitiva a tutela de urgência 

concedida no Id. 13735094. Ante a sucumbência recíproca, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do 

CPC/2015. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor 

da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor 

dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015), devendo 

ser observadas, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do 

CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 

2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012752-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE PAULA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012752-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DE PAULA DE ALMEIDA REU: BANCO BRADESCO Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais, em que o autor alega que na 

data de 16/04/2018, entrou numa das agências do réu às 15:30 (quinze 

horas e trinta minutos), e somente fora atendido às 16:27 (dezesseis 

horas e vinte e sete minutos), em pé e sem água, pois não existia água 

para consumo na agência, muito menos um banco para sentar. Aduz que 

a Lei Municipal 4069/2001 determina que o tempo de espera do cliente na 

fila do banco não deva ultrapassar 15 minutos em dias normais, ou 20 

minutos após feriados, datas de vencimentos de tributos ou em dia de 

pagamento de salários de servidores públicos e aposentados. Alega a 

ocorrência de dano moral, requerendo a condenação do réu a 

indenizar-lhe em R$ 8.000,00. A audiência de conciliação foi infrutífera. O 

réu contestou, Id 14777107, alegando que a mera inovação de lei estadual 

não é suficiente para ensejar o direito a indenização, uma vez que a 

referida lei tem aplicabilidade apenas na via administrativa, bem como não 

houve a demonstração inequívoca da parte autora, de que tais fatos o 

levaram a experimentar um verdadeiro abalo emocional. Aduz que o autor 

permaneceu na fila aguardando atendimento por 57 min com senha de 

atendimento normal, não passando de mero aborrecimento a referida 

situação. Impugna a caracterização de dano moral. O autor impugnou a 

contestação, Id 15163830. As partes foram intimadas para especificação 

de provas, pleiteando o julgamento antecipado da lide. É o relato. Decido. 

As partes não pretendem produzir outras provas, comportando o feito o 

julgamento antecipado. É incontroverso que no dia 16/04/2018 o autor 

esperou na fila para atendimento no banco réu por 57 minutos, pois retirou 

a senha às 15:30 e foi atendido às 16:27. Entretanto, as partes divergem 

quanto à caracterização de dano moral pela espera de 57 minutos para 

atendimento. Em que pese a Lei Municipal nº 4069/2001 dispor o tempo de 

espera em 15 ou 20 minutos, dependendo da circunstância, a 

extrapolação de tal tempo para atendimento não enseja, por si só, o dano 

moral. Ressalta-se que o dia 16 de abril, no ano de 2018, incidiu numa 

segunda-feira, e é cediço que nas segundas-feiras o movimento de 

clientes nas instituições bancárias é muito maior. Diante disso, não 

vislumbra que o mero descumprimento do tempo de atendimento, pelo réu, 

seja gerador do dano moral, ainda mais quando o tempo de espera foi 

inferior a uma hora e numa segunda-feira, próximo do horário da agência 

fechar (15h.30’). Neste sentido é a orientação do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DEMORA DE ESPERA 

EM FILA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL 

INDENIZÁVEL - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. "A simples situação de espera em fila, além do tempo 

determinado em lei municipal, para atendimento em estabelecimento 

bancário, não configura dano moral indenizável. ‘A só invocação de 

legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera 

em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois 

dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário’ 

(STJ – 3ª Turma – REsp 1340394/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 

07/05/2013, DJe 10/05/2013) ‘(...) Situação de mero aborrecimento ou 

dissabor não suscetível de indenização por danos morais. (...) (STJ – 

AgRg no Ag. 1422960/SC – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – 4ª Turma – julgado em 27/3/2012)" (Ap 29342/2015, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015). (Ap 5542/2017, DESA. NILZA 
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MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (TJ-MT - APL: 

00088599420118110015 5542/2017, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017) No mesmo sentido é o 

posicionamento do STJ: “ (...) . 4. Conforme entendimento jurisprudencial 

desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é 

capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso 

dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse 

abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou 

humilhação. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 931538 MS 2016/0126224-4, 

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 

19/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2017) “ 

(...) 1. Os arts. 186 e 927 do CC estabelecem que aquele que, por ação ou 

omissão, causar efetivamente dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, ficará obrigado a repará-lo. Para caracterização da obrigação de 

indenizar o consumidor não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou 

de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação 

efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente 

a prática de um fato contra legem ou contra jus ou que contrarie o padrão 

jurídico das condutas. 2. Como bem adverte a doutrina especializada, 

constitui equívoco tomar o dano moral em seu sentido natural, e não no 

jurídico, associando-o a qualquer prejuízo economicamente incalculável, 

como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão 

tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, 

ao sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias não correspondem ao 

seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de 

torná-lo sujeito a amplo subjetivismo do magistrado. 3. Com efeito, não é 

adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a 

qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera 

punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço 

oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a 

indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado. 4. O 

art. 12 do CC estabelece que se pode reclamar perdas e danos por 

ameaça ou lesão a direito da personalidade, sem prejuízo de outras 

sanções previstas em lei. Dessarte, o direito à reparação de dano moral 

exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens 

tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema 

relevância conferida pelo ordenamento jurídico. 5. A espera em fila de 

banco, supermercado, farmácia, e em repartições públicas, dentre outros 

setores, em regra, é mero desconforto que não tem o condão de afetar 

direito da personalidade, isto é, interferir intensamente no equilíbrio 

psicológico do consumidor do serviço (saúde mental). 6. O art. 4º, II, do 

CDC estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo implica 

ação governamental para proteção ao consumidor, sendo que, 

presumivelmente, as normas municipais que estabelecem tempo máximo 

de espera em fila têm efeito de coerção, prevendo a respectiva sanção 

(multa), que caberá ser aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor 

competente, à luz de critérios do regime jurídico de Direito Administrativo. 

7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.647.452/RO, Rel. 

Superior Tribunal de Justiça Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA 

TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 28/3/2019) Ainda, cita-se os recursos 

cujas decisões monocráticas dos e. Ministros concluíram pela inexistência 

de dano moral: a) REsp 1853048 PR 2019/0369926-4, cujo tempo de 

espera foi de 1 hora e 10 minutos; b) AREsp 1368407 SP 2018/0246345-1, 

em que o tempo de espera de 1 hora e 50 minutos. Portanto, trata-se de 

dissabor, aborrecimento, não ensejador da reparação de dano moral. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os 

quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Como o autor é 

beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas 

de sucumbência por até cinco anos, condicionada à mudança da situação 

econômica. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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JOAO DOUGLAS VIEIRA ALENCAR (AUTOR(A))
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JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000888-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCYELLE LOCATELLI CALGAROTO, JOAO DOUGLAS VIEIRA 

ALENCAR REU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, UNIVERSAL 

COMERCIO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Trata-se de Ação de 

Resilição de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por 

Quebra de Contrato e Restituição de Quantias Pagas ajuizada por 

FRANCYELLE LOCATELLI CALGAROTO e JOÃO DOUGLAS VIEIRA 

ALENCAR, em face de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. e 

UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA-ME, todos 

qualificados na inicial. Os autores alegam em suma, que firmaram contrato 

particular de compromisso de compra e venda de 03 (três) imóveis, na 

data de 31/12/2013, da seguinte forma: 1º Contrato n. 173 em nome da 

Primeira Requerente FRANCYELLE - UNIDADE 89, Valor: R$ 280.738,08, 

sendo: a) Sinal: 3.329,28 com vencimento em 08/01/2014; b) 28 (vinte e 

oito parcelas) mensais de R$ 500,00 c) Uma parcela de R$ 49.680,00, 

convencimento em 20/05/2016; d) R$ 100,00 com vencimento em 

10/04/2017; Saldo devedor R$ 213.628,80; 2º - Contrato n. 184 em nome 

do Segundo Requerente JOAO DOUGLAS - UNIDADE 138, Valor: R$ 

280.738,08, sendo: a) Sinal: 3.329,28 com vencimento em 08/01/2014; b) 

28 (vinte e oito parcelas) mensais de R$ 500,00 c) Uma parcela de R$ 

49.680,00, convencimento em 20/05/2016; d) R$ 100,00 com vencimento 

em 10/04/2017; Saldo devedor R$ 213.628,80; 3º - Contrato n. 252 em 

nome do Segundo Requerente JOAO DOUGLAS - UNIDADE 91, Valor: R$ 

280.738,08, sendo: a) Sinal: 3.329,28 com vencimento em 08/01/2014; b) 

28 (vinte e oito parcelas) mensais de R$ 500,00 c) Uma parcela de R$ 

49.680,00, convencimento em 20/05/2016; d) R$ 100,00 com vencimento 

em 10/04/2017; Saldo devedor R$ 213.628,80. Aduzem que após a 

assinatura dos contratos, foram surpreendidos pela informação de que 

ainda deveriam pagar uma taxa denominada de corretagem, no valor de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil), ou seja, R$ 15.000,00 por cada imóvel, 

para que o negócio pudesse ser concretizado, informando que deram em 

pagamento pela comissão de corretagem diretamente à segunda ré, um 

caminhão Marca/Modelo: Mercedes Bens Truck L1113 (Nacional), 

Fabricação: 1972/1972, Diesel, Placa: ABN-6206, Renavam: 51488233, no 

valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) que estava em nome do 

Segundo Requerente (JOÃO DOUGLAS VIEIRA ALENCAR). Alegam que 

foram enganados pela primeira ré, e não obtiveram o financiamento 

bancário, sem nenhuma informação para o indeferimento, ocasião em que 

optaram pela rescisão contratual em julho de 2016, mas não obtiveram 

êxito. Assim, pugnam: “[...] pela declaração de rescisão contratual, com a 

devolução dos valores já pagos com a devida atualização no valor de R$ 

41.057,78 (quarenta e um mil, cinquenta e sete reais e setenta e oito 

centavos), referente a: Contrato n. 173 -- R$ 14.691,95, sendo R$ 

3.632,23 (sinal) e R$ 11.059,72 (parcelas). Contrato n. 184 – R$ 

13.201,73, sendo R$ 3.630,01 (sinal) e R$ 9.571,72 (parcelas). Contrato n. 

252 – R$ 13.164,10, sendo R$ 3.620,46 (sinal) e R$ 9.543,64 (parcelas) 

Requer a devolução em dobro (art. 42 do CDC) da taxa da suposta 

corretagem no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – 45.000,00 x 2. 

Requer ainda, que Vossa Excelência se digne em condenar as Requeridas 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelos 

Requerentes, este no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). [...]” 

Contestação apresentada pela primeira ré Rodobens sob o ID 5913295, 

pugnando pela substituição do polo passivo por RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 – SPE LTDA., com quem o contrato foi 

firmado; ilegitimidade para responder pela comissão de corretagem, que foi 

paga diretamente a terceiro, no caso, a segunda ré; prescrição da 

devolução da comissão de corretagem; no mérito, alega que a rescisão 

contratual foi motivada por inadimplência dos autores, que não obtiveram 

financiamento, não havendo que se falar em culpa da construtora, pois os 

autores não providenciaram a baixa dos seus nomes do SERASA; que a 

rescisão dos contratos é válida, para tanto, deve ser retido o percentual 

de 25% contratado. Requer a improcedência dos pedidos. Contestação 

apresentada pela segunda ré Universal Comércio e Serviços Imobiliários 
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sob o ID 10611976, arguindo ilegitimidade passiva para a rescisão 

contratual e eventual dano moral e material decorrente desta; prescrição 

da devolução da comissão de corretagem. Impugnação às contestações 

(ID 14105295). As partes rés pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide. É o relatório. Fundamento e decido. I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. A requerida 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., alega, preliminarmente, a sua 

ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato de compra e 

venda objeto dos autos foi firmado entre a autora e a RODOBENS INCORP. 

IMOB. 304 SPE-LTDA. A preliminar deve ser rejeitada, pois verifica-se nos 

documentos de ID 4609039, que a RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A. atua como Interveniente Construtora e, ainda, emitiu relatório de 

extrato de valores ao cliente. Além disso, resta claro que tanto a 

RODOBENS INCORP. IMOB. 304 SPE-LTDA. e a RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A. são empresas do mesmo grupo econômico, portanto, o 

consumidor pode demandar contra qualquer uma delas. Dessa forma, 

rejeito referida preliminar. II – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA-ME. E DE 

PRESCRIÇÃO DA RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. Por sua 

vez, a segunda requerida também alega ilegitimidade passiva, afirmando 

que parte do valor que os autores pleiteiam a devolução foi paga a 

primeira ré, razão pela qual o feito deve ser julgado extinto em sua relação 

quanto à eventual restituição de danos morais e materiais do pagamento 

do contrato. De fato, constata-se que a ré Universal só recebeu a taxa de 

comissão de corretagem, portanto, só responde por esta. A respeito da 

comissão de corretagem, vejamos a tese fixada no TEMA 938 pelo STJ: (i) 

Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos 

valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de 

assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, 

§ 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP) (ii) Validade da cláusula 

contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a 

comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda 

de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que 

previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, 

com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 

1.599.511/SP) (iii) (ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP) No caso, restou claro no 

contrato entabulado entre autores e a primeira ré, que no preço total do 

imóvel não estava computada a comissão de corretagem, que deveria ser 

paga diretamente ao corretor, no caso, a segunda requerida. Portanto, 

válida a sua contratação. Por sua vez, os autores alegam que à época da 

contratação das unidades 89, 91 e 138, na data de 09/01/2014, 

13/01/2014 e 09/01/2014, respectivamente, efetuaram o pagamento total 

da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de 

comissão de corretagem, por meio da entrega do caminhão descrito na 

inicial, no valor de R$45.000,00, pago diretamente à Ré UNIVERSAL 

COMÉRCIO E SERVIÇOS IMOIBLIÁRIOS LTDA ME. Desse modo, 

constata-se que a pretensão exposta em exordial está prescrita desde 

09/01/2017 (unidade 89); 13/01/2017 (unidade 91); e 09/01/2017 (unidade 

138), de acordo com o prazo prescricional de 3 (três) anos disposto no 

artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, já que a inicial só foi proposta 

em 17/01/2017. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de prescrição, em 

relação às parcelas pagas a título de comissão de corretagem. IV- MÉRITO 

Pretende a parte autora rescindir o contrato objeto dos autos e, por 

conseguinte, condenar a primeira requerida à devolução dos valores 

pagos com a devida atualização, no valor total de R$ 41.057,78, referente 

a: Contrato n. 173 - R$ 14.691,95, sendo R$ 3.632,23 (sinal) e R$ 

11.059,72 (parcelas); Contrato n. 184 – R$ 13.201,73, sendo R$ 3.630,01 

(sinal) e R$ 9.571,72 (parcelas); Contrato n. 252 – R$ 13.164,10, sendo R$ 

3.620,46 (sinal) e R$ 9.543,64 (parcelas), além de danos morais de R$ 

30.000,00. É incontroverso nos autos que a parte autora deu causa à 

rescisão contratual, ao não obter financiamento para quitar os três 

contratos de compra e venda de imóveis firmados com a ré. Beira a 

própria torpeza a pretensão dos autores de querer imputar à primeira 

requerida a culpa pela não obtenção do financiamento, já que não há 

qualquer cláusula contratual que garanta tal empréstimo, pois é obrigação 

do comprador obter o financiamento junto a agente financeiro, qualquer 

que seja ele, conforme dispõe a parte II dos contratos. Contudo, a 

rescisão contratual é possível, desde que retido pela construtora o 

percentual de 25% a título de custos administrativos, percentual este que 

segundo o STJ, mostra-se legal, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO 

CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. 

RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado no âmbito da 

Segunda Seção é no sentido de ser possível a resilição do compromisso 

de compra e venda, por parte do promitente comprador, quando se lhe 

afigurar economicamente insuportável o adimplemento contratual. 2. Nesse 

caso, o distrato rende ao promissário comprador o direito de restituição 

das parcelas pagas, mas não na sua totalidade, sendo devida a retenção 

de percentual razoável a título de indenização, entendido como tal 25% do 

valor pago. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no 

AREsp 730.520/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)” Por fim, quanto ao 

pedido de indenização a título de danos morais, estes são indevidos, pois 

o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o inadimplemento 

contratual, por si só, não gera dano moral, tratando-se de mero 

aborrecimento, mormente na espécie, em que a parte autora deu causa à 

rescisão do contrato. Ante o exposto: I) REJEITO A PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.; II) 

ACOLHO A PRESCRIÇÃO DA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE 

CORRETAGEM; III) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, 

TÃO SOMENTE para CONDENAR a primeira requerida RODOBENS para 

que proceda, após a retenção dos 25% a título de custos administrativos, 

à devolução das parcelas pagas pelos autores em relação aos três 

imóveis, sobre as quais deverão incidir correção monetária pelo índice do 

INPC, a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. 

Diante da sucumbência mínima das requeridas, condeno os autores, ao 

pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do 

artigo 85, § 2° do CPC, devendo tal valor ser dividido igualmente entre as 

requeridas. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021551-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDA ALVAREZ DOMICIANO PESSOA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais ajuizada por FERNANDA ALVAREZ 

DOMICIANO PESSOA em face de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO. Sustenta a autora que é conveniada da ré desde 

17/06/2010, através do plano UNIMED PREMIUM; que, em agosto/2017, 

apresentou diagnóstico de câncer de mama; e que, por ser um caso de 

gravidade/urgência/emergência – sendo necessário cirurgia para a 

manutenção da vida –, solicitou atendimento médico de alto custo ao seu 

plano de saúde particular para ser tratada, medicada e operada pelo 

Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo/SP, contudo, teve sua 

pretensão recusada pela requerida. Alega que, em Cuiabá/MT, a requerida 

não dispõe de estabelecimentos conveniados, também qualificados e de 

boa qualidade no tratamento do câncer de mama, e nem de reprodução 

humana, já que a requerente ainda não tem filhos e teve que realizar 

Fertilização “in vitro”, pois poderia ficar infértil com a 

quimioterapia/radioterapia. Afirma que teve que pagar o tratamento médico, 

em razão da negativa ilegal e injustificada do plano de saúde, pelo que 

entende fazer jus ao reembolso da quantia de R$ 155.611,39 (cento e 

cinquenta e cinco mil seiscentos e onze reais e trinta e nove centavos). 
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Requer, ao final, a procedência dos pedidos, para condenar a requerida (i) 

a pagar a quantia de R$ 155.611,39 (cento e cinquenta e cinco mil 

seiscentos e onze reais e trinta e nove centavos), ou, subsidiariamente, a 

reembolsar as despesas médicas pelo valor equivalente ao que seria 

cobrado por outro da rede credenciada constante da apólice contratada; e 

(ii) a pagar indenização por danos morais. A parte ré apresentou 

contestação no Id. 19027661, defendendo, em suma, a inexistência de 

obrigação legal ou contratual em autorizar médicos/procedimentos/clínicas, 

quando possui a especialidade em sua rede credenciada, não havendo 

que se falar tanto em reembolso dos valores pagos, quanto em danos 

morais, vez que a realização do tratamento em clínica/profissional não 

credenciado foi de livre escolha da requerente. Pleiteia, por fim, a 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação no Id. 19383026. Ambas 

as partes manifestaram o desinteresse na produção de outras provas 

(Ids. 19644825 e 19772379). Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. O feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Inicialmente, verifica-se que a 

relação de consumo no caso é patente, razão pela qual devem incidir as 

disposições do código consumerista. A propósito, tal entendimento está 

sedimentado na Súmula nº 469 do STJ, segundo a qual: “Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.” A 

controvérsia nos autos gira em torno (i) da legalidade na negativa de 

cobertura do procedimento médico realizado pela autora em hospital de 

alto custo, (ii) do direito ao ressarcimento dos valores despendidos com o 

tratamento médico, e (iii) do dever de indenizar por danos morais. No caso, 

embora a parte autora tenha comprovado a urgência em submeter ao 

procedimento cirúrgico para o tratamento de um câncer de mama, não 

restou demonstrado a inexistência de outros hospitais ou profissionais 

credenciados, em Cuiabá/MT ou no Estado de São Paulo, igualmente aptos 

a atender satisfatoriamente a requerente, razão pela qual conclui-se que a 

escolha do Hospital Israelita Albert Einstein foi realizada por liberalidade da 

autora. Neste contexto, é certo que a cláusula XI, item 11.6, do contrato 

(Id. 14214589), prevê a não cobertura para procedimentos realizados no 

hospital de alto custo escolhido pela parte requerente, in verbis: 

“CLÁUSULA XI – ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO 9.5-Este 

contrato não prevê a autorização de internações e/ou cirurgias em 

Hospitais que utilizem Tabela Própria – Alto Custo – inclusive os 

relacionados abaixo: (...) Hospital Israelita Albert Einstein (...).” Todavia, em 

se tratando de situação de urgência, como no caso dos autos, o item 12.1 

da Cláusula XII prevê que, quando a utilização do plano de saúde se der 

em cidades fora da área de atuação, terá apenas de assumir os custos 

previstos na tabela indicada no contrato, vejamos: “CLÁUSULA XII – 

REEMBOLSO 12.1. Em caso de urgência ou emergência quando se 

declarar que o CLIENTE não teve condições de utilizar-se dos serviços 

próprio ou contratados da CONTRATADA, o mesmo terá direito ao 

reembolso das despesas havidas, limitadas a abrangência geográfica do 

contrato, cobertura contratual e aos valores de referência previsto na 

Cláusula Atendimento Fora da Área de Atuação, valores esses igualmente 

atribuídos aos seus serviços próprios ou contratados, ressaltando-se que 

o reembolso nas urgências e emergências não poderá ser inferior ao valor 

praticado pela Contratada junto a rede de prestadores.” Assim, 

considerando que o plano de saúde contratado possui abrangência 

nacional (Id. 14214633), se a autora optou por hospital com tabela de alto 

custo, cabe a ela o pagamento do valor excedente àquele praticado pela 

requerida junto à rede de conveniados. Neste sentido: AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE 

COBERTURA DE CIRURGIA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. 

RECUSA INDEVIDA. AUTOR QUE OPTOU POR TRATAMENTO FORA DA 

REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO LIMITADO AO VALOR QUE SERIA 

PAGO PELO TRATAMENTO EM HOSPITAL E POR MÉDICOS 

CONVENIADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência 

consolidada neste Sodalício é no sentido de que, ainda que admitida a 

possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas 

dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo 

imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código 

de Defesa do Consumidor), revela-se abusiva a cláusula restritiva de 

direito que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor 

desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto 

ou de internação hospitalar. 2. O beneficiário de plano de saúde que 

escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital 

e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que 

emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear 

com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses 

contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de 

reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente. 

(REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) 3. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1439322/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) (g.n.) Desta 

feita, merece ser acolhido o pedido subsidiário formulado na petição inicial, 

a fim de condenar a requerida a reembolsar as despesas médicas pelo 

valor equivalente ao que seria cobrado por outro hospital da rede 

credenciada, de acordo com a tabela praticada no contrato. Por fim, 

considerando que a negativa de cobertura por parte da requerida não se 

mostrou indevida – fazendo jus a autora apenas ao ressarcimento das 

despesas médicas nos limites contratados –, não há que se falar em 

indenização por danos morais, pelo que a demanda não prospera nesta 

parte. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para 

condenar a requerida a arcar com as despesas médico-hospitalares do 

tratamento da requerente junto ao Hospital Israelita Albert Einstein, nos 

limites da tabela prevista no contrato, devendo os valores serem apurados 

em sede de liquidação de sentença, com juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do 

desembolso. Ante a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 10% (dez por cento) 

do valor da condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do 

artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao 

advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 

86, do CPC). Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da requerente, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 

de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007805-17.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE ROSA SOBRINHO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por JOSE ROSA SOBRINHO em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 6.394,07 (seis mil, trezentos e 

noventa e quatro reais e sete centavos), no Id. 29160504 e do saldo 

remanescente de R$ 142,23 (cento e quarenta e dois reais e vinte e três 

centavos), no Id. 31151035 O exequente concorda com o valor 

depositado, pugna o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

31531074). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 31531074. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015828-49.2019.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015828-49.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULO CEZAR EDUARDO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por PAULO CEZAR EDUARDO em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 3.156,04 (três mil, cento e 

cinquenta e seis reais e quatro centavos), no Id. 30917435. O exequente 

concorda com o valor depositado, pugna o levantamento dos valores e a 

extinção do feito (Id. 31531081). Dessa forma, a extinção do cumprimento 

de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31531081. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041260-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FABRICIO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041260-70.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAIRO FABRICIO GONCALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por JAIRO FABRICIO 

GONCALVES em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 7.531,26 (sete mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e seis 

centavos), no Id. 30859445. O exequente concorda com o valor 

depositado, pugna o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

31535657). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 31535657. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022684-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON FRANCISCO VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022684-29.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAYCON FRANCISCO VIEIRA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por MAYCON FRANCISCO 

VIEIRA DA SILVA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 3.505,52 (três mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos), no Id. 30033595. O exequente concorda com o valor 

depositado, pugna o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

31545797). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 31545797. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020510-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020510-47.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FELIPE MOREIRA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por FELIPE MOREIRA DA SILVA em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 4.360,39 (quatro mil, trezentos e 

sessenta reais e trinta e nove centavos), no Id. 30864568. O exequente 

concorda com o valor depositado, pugna o levantamento dos valores e a 

extinção do feito (Id. 31545803). Dessa forma, a extinção do cumprimento 

de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31545803. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022608-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON MAIA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022608-05.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WELINGTON MAIA MACEDO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 
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cumprimento de sentença movida por WELINGTON MAIA MACEDO em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 9.669,50 (nove mil, seiscentos e 

sessenta e nove reais e cinquenta centavos), no Id. 30916214. O 

exequente concorda com o valor depositado, pugna o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 31539163). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31539163. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036370-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MIRANDA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036370-88.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SOLANGE MIRANDA MELO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por SOLANGE MIRANDA MELO em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 3.444,22 (três mil, quatrocentos 

e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), no Id. 31434171. A 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 31523296). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31523296. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027656-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CARLOS PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027656-42.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CREUZA CARLOS PINTO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por CREUZA CARLOS PINTO em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 2.580,67 (dois mil, quinhentos e 

oitenta reais e sessenta e sete centavos), no Id. 31320587. A exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 31531086). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31531086. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044046-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044046-87.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA LUIZA SOBRINHO EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por MARIA LUIZA 

SOBRINHO em face da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA. Analisando os autos verifica-se que a executada 

cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste 

no valor de R$ 3.432,40 (três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e 

quarenta centavos), no Id. 30898758. A exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

31535667). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 31535667. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008259-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITCHELLE APARECIDA DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008259-94.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MITCHELLE APARECIDA DE SANTANA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por MITCHELLE APARECIDA 

DE SANTANA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 7.118,24 (sete mil, cento e dezoito reais e vinte e quatro centavos), 

no Id. 29902362. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou 

o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31545084). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 31545084. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009214-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA LEONCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009214-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUCIMARA LEONCIO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Trata-se de Ação Cominatória c/c Pedido de Liminar e 

Indenização por Danos Morais interposta por JUCIMARA LEONCIO DA 

SILVA em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A. Inicialmente, cumpre-me registrar 

que a litispendência constitui pressuposto processual negativo 

consistente na existência de duas ações idênticas, vale dizer, cujos 

elementos não se diferem. Assim, para que haja litispendência, as ações 

em cotejo devem apresentar as mesmas partes, causa de pedir e pedido 

(Art. 337, VI, do CPC). Em consulta ao sistema PJE, além da presente ação 

foram encontradas duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e 

o b j e t o  d a  p r e s e n t e  d e m a n d a ,  s e n ã o  v e j a m o s :  - 

1006941-13.2018.8.11.0041 – 11ª Vara Cível, interposta em 19/03/2018; 

para declarar a inexigibilidade das faturas referente aos meses 3, 4 e 

5/2016, com o corte efetuado no dia 15/03/2018; - 

1026285-43.2019.8.11.0041 – 5ª Vara Cível, interposta em 17/06/2019; 

para declarar a inexigibilidade das faturas referente aos meses 3, 4 e 

5/2016, com o corte efetuado no dia 15/03/2018; pendente de análise a 

manifestação da autora; Em que pese as datas de corte serem diferentes 

verifica-se o pedido de declaração de inexigibilidade referem-se as 

mesmas faturas, ou seja, dos meses 3,4 e 4/2016, as quais estariam 

inclusas num acordo realizado com a requerida em 17 parcelas. Dessa 

forma, não restam dúvidas quanto à configuração da litispendência, 

devendo, portanto, ser extinto o presente feito sem resolução do mérito. 

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem resolução de mérito, a 

presente ação com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, dando-se as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 28 de abril 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA VICTORIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000715-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALVA VICTORIO DE CARVALHO REU: AGUAS CUIABÁ S/A Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais com pedido 

de Tutela de Urgência interposta por DALVA VICTORIO DE CARVALHO em 

face de ÁGUAS CUIABÁ S/A. A autora afirma ser consumidora da 

requerida com matrícula n° 83154-9, sendo o imóvel utilizado para 

locações e por um período ficou sem inquilino. Relata que em 

dezembro/2017, ao alugar o imóvel encontrou uma notificação (Termo de 

Ocorrência de Irregularidade) da requerida informando a constatação de 

irregularidades no hidrômetro e ao procurar esclarecimentos na sede da 

requerida noticiaram a existência de um débito no valor de R$1.448,64 (mil 

quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), 

referente a multa. Ressalta que em decorrência do débito a requerida 

ofereceu desconto de 50% e o parcelamento da dívida para o pagamento, 

contudo não aceito pois discorda da cobrança e desconhece os 

problemas alegados pela requerida já que o hidrômetro do imóvel 

permaneceu inalterado e lacrado. Sustenta ainda, que fez reclamação 

administrativa (Protocolo nº 1860159) sendo o seu pedido negado. Por fim, 

requer a concessão da antecipação da tutela para que a requerida se 

abstenha de efetuar o corte do fornecimento de água e esgoto e não 

inclua seu nome nos órgão de proteção ao crédito, a procedência da ação 

confirmando a liminar para declarar a inexistência do débito, bem como a 

condenação ao pagamento de dano morais em valor não inferior a 40 

(quarenta) salários mínimos. Em 1º/03/2018 informa a suspensão do 

fornecimento de água, no Id. 11987091 e requer o restabelecimento. A 

liminar e os benefícios da justiça gratuita foram deferidos no Id. 12000303, 

inclusive a inversão do ônus da prova. A audiência de conciliação restou 

infrutífera no Id. 13321658. A requerida apresentou contestação alegando 

ocorrência de fraude no hidrômetro gerando a notificação da autora e 

aplicação de multa, retroativos e valores decorrentes da substituição do 

hidrômetro danificado pelo usuário; aduz que a autora tinha ciência da 

multa aplicada, pois um dia após a vistoria entrou em contato e foi 

informada sobre o valor da multa e retroativos; a aplicação e cobrança da 

multa está embasada nos artigos 103 e 106 da Instrução Normativa nº 

05/2012; legalidade da cobrança do retroativo; necessidade de 

substituição do hidrômetro; da legalidade da suspensão do fornecimento 

de água; aviso de suspensão; inexistência de dano moral a ser 

indenizado. Ao final requer a improcedência da ação (Id. 13713304). 

Impugnação no Id. 14155085. A requerida pugnou pela designação de 

audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral e a 

autora permaneceu inerte, conforme certidão de Id. 14975929. No 

saneador foi indeferida a produção de outras provas (Id. 24793267). É o 

relatório. Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Antes de analisar os requisitos atinentes a 

responsabilidade civil, verifica-se que a relação de consumo no caso sub 

judice é patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. O caso dos autos cinge-se à legalidade na cobrança da 

fatura no valor de R$1.448,64 (mil quatrocentos e quarenta e oito reais e 

sessenta e quatro centavos), referente a multa aplicada pela 

irregularidade no hidrômetro. A autora afirma que o imóvel é utilizado para 

locação e que não havia nenhum inquilino naquele período e ao tentar 

locar o imóvel deparou-se com a notificação que informava a ocorrência 

de irregularidades no hidrômetro e substituição, e que em virtude do não 

pagamento do referido débito o fornecimento de água foi suspenso. Por 

sua vez, a requerida defende que, no dia 04/12/2017, foi realizada 

fiscalização e vistoria no hidrômetro do imóvel da autora onde 

constatou-se que a cúpula do hidrômetro estava perfurada com a 

finalidade de inserção de objeto que ocasiona o travamento do relógio e 

impede a leitura, sendo imediatamente substituído e notificada. A autora 

afirma que não houve qualquer violação ou fraude no medidor, visto que 

somente os funcionários da requerida fazem a leitura e manutenção no 

aparelho. A requerida sustenta que após a constatação das 

irregularidades no hidrômetro emitiu a fatura com multa, portanto legítima a 

cobrança. Analisando as provas já produzidas e acostadas aos autos, 

conclui-se que razão assiste à requerida. Vislumbra-se que a autora teve 

ciência da referida notificação, visto que um dia após a vistoria e troca do 

hidrômetro, no dia 05/12/2017, entrou em contato com a requerida 

conforme protocolo de atendimento acostado no Id. 13713398, 

demonstrando que a mesma teve tempo suficiente para interpor recurso 

administrativo, todavia, não comprova nos autos. Em que pese a autora 

afirmar que a prova tenha sido produzida de forma unilateral e não ter 

assinado a notificação de vistoria, as provas demonstram o contrário. 

Além disso, a Ordem de Serviço e fotos carreadas na contestação 

demonstram com detalhes a constatação de irregularidades no hidrômetro 

da autora, a necessidade de substituição e a regularidade da cobrança 

dos débitos referente a fatura do mês de dezembro/2017, no valor de 

R$1.448,64 (mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro 

centavos). Desta forma, constatada a regularidade (i) na cobrança de 

valores a título de fiscalização (multa e dano) e de consumo retroativo de 

água; e (ii) na suspensão do fornecimento de água em virtude do não 

pagamento de débitos, merecem ser julgados improcedentes todos os 

pedidos iniciais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 
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iniciais. Revogo a liminar concedida Id. 12000303. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser observadas as 

disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser a autora beneficiária da 

justiça gratuita. Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 28 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033729-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA BARRETO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033729-98.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOFIA BARRETO DA SILVA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos 

Morais proposta por SOFIA BARRETO DA SILVA em desfavor de BANCO 

SANTANDER BRASIL S.A., ambos qualificados na inicial. A autora aduz 

que é viúva do segurado Euclides Maia da Silva Filho, falecido em 

08/11/2011; alega que quando em vida, o de cujus havia feito um seguro 

de vida com o banco requerido e deixado a autora como beneficiária; que 

tentou por diversas vezes receber o referido seguro, inclusive, propôs 

medida cautelar contra o banco para este apresentar a apólice; contudo, o 

pedido foi negado sob o fundamento de doença pré-existente, o que nega 

ter existido, já que o seu esposo faleceu de causas naturais. Aduz que a 

situação lhe causou dano moral, mormente por se tratar de pessoa idosa, 

que a anos tenta receber o seguro. Assim, requer a condenação do 

banco requerido para pagar o seguro de vida contratado no valor de 

R$4.280,46, e danos morais de R$20.000,00, além dos ônus da 

sucumbência. Contestação apresentada sob o ID 11753730, pugnando 

pela inclusão da Seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e 

Previdência S.A. no polo passivo; no mérito, alega que não possui o dever 

de indenizar a autora, pois o seguro contratado é prestamista e o 

beneficiário é o banco, o que não se mostra ilegal; aduz ainda, que a 

doença do autor é pré-existente e as cláusulas contratuais vedam o 

pagamento da indenização, não havendo que se falar em dano moral. 

Requer a improcedência dos pedidos. A autora não impugnou a 

contestação e as partes não especificaram as provas que pretendiam 

produzir. É o relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, indefiro a 

inclusão da empresa ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S.A., pois depreende-se do certificado de seguro que este 

foi firmado com o Banco Santander, portanto, empresas do mesmo grupo 

econômico. A autora alega que é beneficiária de seguro de vida realizado 

junto ao banco réu em 06/04/2010, por seu falecido esposo Euclides M. C. 

Silva, cujo pagamento foi negado administrativamente sob o argumento de 

doença pré-existente do segurado. O artigo 765 do Código Civil, ao regular 

o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na 

celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé. 

Reforçando essa ideia, o artigo 766 dispõe que “se o segurado, por si ou 

por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias 

que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, 

perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”. No 

caso, foi celebrado pelo de cujus, no ano de 2010 um contrato de seguro 

de vida ‘seguro prest. Consignado-style-migr’, não restando esclarecido 

pelo banco requerido, mas, possivelmente atrelado a financiamento 

bancário. O falecimento do segurado ocorreu no dia 08/11/2011, tendo 

como causa da morte “infarto agudo do miocárdio, obstrução coronariana, 

cornoariosclerose, hipertensão arterial, diabetes mellitus”, conforme 

certidão de óbito de ID 10552610. A negativa de cobertura por parte da 

seguradora está calcada tão somente na existência de doença 

pré-existente. Ocorre que o requerido não comprovou que o consumidor 

fora previamente informado acerca da cláusula restritiva, no sentido de 

que eventual doença anterior seja causa de perda do direito à cobertura. 

Em se tratando de cláusula limitativa de direito do segurado, seria 

necessária a observância do disposto no artigo 54, § 4º, do CDC, verbis: § 

4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão 

ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 

Além de não constar dos autos que tenha sido prestada ao contratante 

qualquer informação clara e adequada a respeito da cláusula restritiva, o 

banco réu não comprovou que tenha exigido qualquer prova de doença 

pré-existente do segurado para assinatura do pacto, portanto, não há que 

se falar em má-fé do segurado em omitir a doença que lhe acometera. 

Verifica-se que somente após a ocorrência do sinistro é que a seguradora 

se preocupou em investigar o histórico de saúde do segurado, conforme 

se depreende dos documentos trazidos no ID 11753745. Saliento, ainda, 

que a má-fé não se presume, mas se prova. Diante da falta de prova, o 

dever de cobertura é medida que se impõe com base no art. 757 do 

Código Civil. Nesse sentido: “Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. 

Seguro de vida. Pedido de limitação da verba indenizatória quando o 

sinistro envolver o cônjuge do segurado. Inovação recursal. Pedido não 

conhecido. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

de seguro. Negativa de pagamento da cobertura securitária. Alegação de 

doença preexistente. Incumbe à seguradora o ônus de provar 

inequivocamente a ocorrência de má-fé atribuída ao segurado ao contratar 

o seguro. Não comprovada a má-fé, não pode a seguradora, que vinha 

recebendo regularmente os prêmios, recusar-se a efetuar o pagamento 

das obrigações advindas do contrato de seguro. Cobertura de assistência 

funeral. Impossibilidade de reembolso de valores. Cláusula contratual lícita 

e devidamente estipulada entre as partes. Percebe-se pela simples leitura 

do instrumento contratual firmado entre as partes, que não traz afronta ao 

Código de Defesa do Consumidor, que o serviço de auxílio funeral não se 

trata de modalidade de seguro que objetiva o reembolso das despesas, 

mas consubstancia-se em serviço de assistência para realização do 

funeral do segurado. Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 

70078010717, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Julgado em 12/07/2018). (g.n.) Por outro lado, nota-se 

que o seguro, aparentemente, foi contratado de forma vinculada à 

operação de crédito estabelecida entre o falecido segurado e o Banco 

Santander, cujo objetivo principal possivelmente era garantir o pagamento 

dos débitos no caso de morte do aderente, ou seja, no caso de sobrevir o 

sinistro – morte ou invalidez – teria o banco assegurado o pagamento do 

saldo devedor, restando à parte autora eventual crédito remanescente. 

Entretanto, o banco não se desincumbiu de provar a existência de 

quitação de eventual contrato firmado com o falecido, portanto, remanesce 

o direito da autora, viúva do segurado, em receber o seguro por morte, no 

valor contratado de R$4.280,46. Da mesma forma, tenho que no caso 

restou configurado o dano moral, já que a ré tenta se esquivar de todas as 

formas do pagamento, pois a autora busca desde o ano de 2011 o 

recebimento do referido seguro, não tendo obtido êxito 

administrativamente, além disso, teve que propor ação cautelar para 

exibição dos documentos e ainda, a presente ação para recebimento do 

seguro, fatos estes mais que suficientes para configurar dano moral a 

autora, que além de tudo é pessoa idosa. Reconhecido o dever de 

indenizar resta fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o julgador não 

está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a 

razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do 

caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do 

ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como 

observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. Atendendo aos vetores 

acima fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) 

CONDENAR o banco requerido a pagar a autora a indenização securitária 

prevista na apólice do seguro contratado, no valor de R$4.280,46, que 

deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir da data da morte do 

segurado, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de 

forma simples, a partir da citação. b) CONDENAR o banco requerido ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais à 

parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
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condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em 

julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 28 de 

abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012428-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYSON FERNANDO DUARTE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA VIEIRA OAB - MT18976-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012428-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAYSON FERNANDO DUARTE SILVA REU: UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. Trata-se de Tutela Cautelar de Caráter Antecedente, 

em que o autor afirma que passou a prestar serviços como colaborador 

da empresa UBER em julho de 2017, todavia, em 07/03/2018 foi 

surpreendido com uma mensagem da ré de que sua conta estava sendo 

desativada por estar em desacordo com a política da empresa e os 

serviços. Afirma que não houve direito de resposta/ defesa e que é dever 

da empresa noticiar antecipadamente as condições do desligamento e os 

motivos que levaram à decisão. Alega que a forma de avaliação dos 

motoristas do aplicativo demonstra-se de certa forma ineficaz, pois é 

possível obter reclamações/avaliações anônimas, gerando incerteza e 

insegurança diante da classe profissional que vem sofrendo constante 

boicote por parte de outras categorias. Aduz que é casado e pai de duas 

filhas, e encontra-se atualmente desempregado, sem condições de auferir 

renda. Afirma que sem o conhecimento dos reais motivos, bem qual o 

embasamento contratual que levaram a empresa ré a realizar o bloqueio 

do aplicativo e posteriormente o cancelamento da parceria, fica impedido 

de questionar e reverter a decisão judicialmente a fim de reativar sua 

conta. Requer a exibição do contrato de parceria firmado com a ré com 

eventuais alterações/atualizações; de eventuais comentários, avaliação e 

apontamento dos motivos do desligamento; a justificativa de qual clausula 

infringiu para que fosse desligado/bloqueado pela UBER. A decisão Id 

13137519, deferiu parcialmente o pedido da tutela cautelar em caráter 

antecedente, determinando que a ré exiba nos autos o contrato firmado 

entre as partes, anotando o juízo que a ré encaminhou mensagem ao autor 

informando que o desligamento ocorreu pelo fato de que houveram vários 

comentários preocupantes, sendo inadequados com a política da empresa, 

portanto, restando demonstrado os motivos. Anotou o douto juízo em 

referida decisão que “efetivada a tutela cautelar, o requerente deverá 

formular o pedido principal a ser apresentado nos mesmos autos no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 308, CPC), sob pena de cessar a eficácia da tutela 

concedida (fl. 309, I, CPC)”. A ré ofertou contestação, suscitando 

preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, alega justo motivo 

para a rescisão do contrato, pois ao final de cada viagem realizada é 

solicitado ao usuário que avalie o serviço prestado pelo motorista parceiro, 

inclusive mediante o envio de comentários, se assim desejar. Alega que o 

contrato é exibido antes de a parceria ser levada a efeito, bem como é 

enviada uma cópia por e-mail, e também está disponível a todo momento 

dentro do aplicativo. Expõe quais foram as reclamações dos usuários em 

relação às viagens realizadas com o autor, transcrevendo-as, todas 

identificadas e de cunho que indica assédio sexual. O autor não impugnou 

a contestação, não atendeu à intimação para especificação de provas, 

não ajuizou o pedido principal. É o relato. Decido. Trata-se de Ação 

Cautelar em Caráter Antecedente, em que o autor se fundamenta nos 

artigos 305 a 310 do CPC. O autor obteve parcialmente a tutelar cautelar e 

não se manifestou mais nos autos. Segundo dispõe o art. 308 do CPC “ 

Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo 

autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos 

mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não 

dependendo do adiantamento de novas custas processuais.” Portanto, foi 

efetivada a tutelar cautelar, a ré ofertou contestação e o autor não se 

manifestou nos autos. O artigo 309 do CPC assim dispõe: “Art. 309. Cessa 

a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I - o autor não 

deduzir o pedido principal no prazo legal; II - não for efetivada dentro de 30 

(trinta) dias; III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo 

autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. 

Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à 

parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.” Portanto, cabia ao 

autor deduzir o pedido principal, o que não o fez, cessando a eficácia do 

pedido cautelar e, por consequência, o feito deve ser extinto, sem 

resolução do mérito, conforme orienta a jurisprudência: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO APRESENTADO 

PELO RÉU. FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL EM TRINTA DIAS (NCPC, 

ART. 308). NECESSIDADE. INÉRCIA DA PARTE. OCORRÊNCIA. PERDA DA 

EFICÁCIA DA TUTELA CAUTELAR E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - 

Em se tratando de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, 

incumbe ao autor formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, 

depois de efetivada a medida (NCPC, art. 308). 2 - Não deduzido o pedido 

principal, no prazo legal, cessa-se a eficácia da tutela e extingue-se o 

processo, sem resolução de mérito (Novo CPC, art. 309, I). (TJ-MG - AC: 

10000180544611002 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 

21/10/0019, Data de Publicação: 24/10/2019) AGRAVO REGIMENTAL. 

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO 

PRINCIPAL. PRAZO. DECISÃO LIMINAR. ESTABILIZAÇÃO. 1) Efetivada a 

tutela cautelar antecedente, o pedido principal deve ser formulado pelo 

autor no prazo de 30 (trinta) dias, nos mesmos autos da ação cautelar. 2) 

Não se desincumbindo o autor do dever de propor o pedido principal, no 

prazo legal, a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente 

cessará, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito e obstando-se a 

repropositura da medida sob os mesmos fundamentos. 3) A estabilização 

da decisão liminar dá-se somente quando não houver qualquer 

impugnação, seja por agravo de instrumento ao juízo ad quem, seja por 

contestação apresentada ao juízo a quo. Precedentes do STJ. 4) Agravo 

regimental não provido. (TJ-AP - AGT: 00000370820198030000 AP, 

Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 

02/10/2019, Tribunal) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO 

SEM MÉRITO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO 

PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

MANUTENÇÃO. 1. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter 

antecedente se o autor não deduz o pedido principal no prazo legal, 

devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. 2. Negou-se 

provimento ao apelo da autora. (TJ-DF 20161110027190 DF 

0002618-54.2016.8.07.0011, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 06/02/2019, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 15/02/2019 . Pág.: 403/411) Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 309, I do CPC e 

revogo a medica cautelar dantes deferida. Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista que a parte vencida é 

beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas 

de sucumbência por até cinco anos, condicionada à comprovação de 

alteração da situação econômica. Intime-se. Cuiabá-MT, 28 de abril de 

2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035006-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035006-52.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Processo nº 1035006-52.2017.811.0041 

Trata-se de Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais ajuizada por 

RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS contra EXTRA SUPERMERCADO, uma das 

empresas do fortíssimo Grupo CNOMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., todos 
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qualificados nos autos. O autor alega em síntese, que no dia 02/11/2017, 

no período noturno, efetuou uma compra de R$68,45 no supermercado 

requerido, utilizando-se de seu cartão de crédito para pagamento, 

recebendo um aviso da máquina que este estaria fora de área; assim 

retirou o cartão e pagou em dinheiro. Alega que passados vinte minutos, 

recebeu mensagem em seu celular, informando que havia sido debitado o 

valor de R$68,45; que procurou por três vezes, dentro de uma semana, o 

supermercado requerido, para realizar o referido estorno, e só obteve 

êxito na última, em que resolveu gravar a conversa com um dos 

funcionários do réu, ocasião em que o débito foi estornado e o dinheiro 

devolvido, assinando um recibo e sendo retido na loja o cupom fiscal da 

compra. Diz que essa situação lhe causou dano moral, razão pela qual 

requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização de 

R$15.000,00, além de pagamento das perdas e danos pela contratação de 

advogado, e ainda, das custas processuais e honorários advocatícios. 

Citada, a parte ré apresentou contestação sob o ID 12388224, pugnando 

pela retificação do polo passivo, para constar COMPANHIA BRASILEIRA 

DE DISTRIBUIÇÃO, uma vez que a empresa indicada só realiza vendas on 

line; impugnou a concessão da justiça gratuita; alegou sua ilegitimidade 

passiva, sob o argumento de que o supermercado não tem qualquer 

ingerência no sistema da administradora de cartão de crédito/débito do 

autor, qual seja a empresa PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, 

administrada pela AVISTA S.A. – CRÉDITO DE FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, portanto, somente estas podem restituir o valor cobrado 

indevidamente do autor e pagar-lhe eventual dano sofrido; no mérito, alega 

manifesta culpa de terceiro, excludente de responsabilidade civil, nos 

termos do artigo 14, §3º do CDC; alega ainda, que a situação não passou 

de mero dissabor, o que afasta o alegado dano moral; rechaça o pedido 

de perdas e danos, porque o pagamento dos honorários contratuais é 

obrigação de quem o contratou, no caso, o autor. Requer a improcedência 

dos pedidos. Impugnação à contestação (ID 12918233). O requerido 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide e o autor não se manifestou. É 

o breve relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, RETIFIQUE-SE o polo 

passivo, para constar a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA O supermercado 

requerido impugna a concessão da justiça gratuita ao autor, todavia, a 

insurgência não veio acompanhada de provas da ausência de 

hipossuficiência financeira, razão pela qual mantenho a concessão da 

justiça gratuita. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA O supermercado 

requerido argui a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não 

tem qualquer ingerência no sistema da administradora de cartão de 

crédito/débito do autor, qual seja a empresa PAG S.A. MEIOS DE 

PAGAMENTO, administrada pela AVISTA S.A. – CRÉDITO DE 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, portanto, somente estas poderiam 

restituir o valor cobrado indevidamente do autor e pagar-lhe eventual dano 

sofrido. Tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que 

participarem da cadeia de fornecimento são responsabilizados por 

eventuais danos sofridos pelo consumidor (art. 14 do CDC). Além disso, 

de acordo com a teoria da aparência, havendo mais de um agente que 

contribuiu para a ocorrência do evento, todos devem responder 

solidariamente (art. 7º, parágrafo único, do CDC). No caso, o autor efetuou 

uma compra no estabelecimento requerido, utilizando seu cartão de 

crédito, no entanto, teria recebido uma mensagem de que o sistema estaria 

“fora do ar”, ocasião em que pagou em dinheiro; mais tarde, observou que 

a compra foi debitada em seu cartão. Portanto, independentemente de o 

supermercado réu não ser administrador do cartão de crédito do autor, 

registra-se que auferiu lucro com o uso do mesmo, razão pela qual é parte 

legítima para responder sobre eventual falha na prestação de serviços. 

Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO Como 

já mencionado, o autor alega que no dia 02/11/2017 (quinta-feira), feriado 

de finados, teria comparecido no período noturno no supermercado 

requerido, realizando compra no valor de R$68,45; que tentou pagar a 

referida compra com seu cartão de crédito, no entanto, alega que a 

máquina deu sinal de “fora de área”, ocasião em que pagou com dinheiro; 

que passados vinte minutos, apareceu mensagem em seu celular, 

demonstrando que a compra foi debitada em seu cartão de crédito, que só 

foi estornada após uma semana. Portanto, a controvérsia reside em saber 

se o supermercado falhou em sua prestação de serviço e se isto 

acarretou dano moral ao autor. Analisando detidamente os fatos e as 

provas constantes dos autos, tenho que o pedido inicial merece ser 

julgado improcedente. Isto porque, apesar de o autor alegar que esteve 

por três vezes consecutivas no supermercado requerido para resolver a 

questão, nota-se que não houve prazo hábil para tanto, senão vejamos. É 

fato incontroverso que a compra foi realizada pelo autor em um feriado, no 

período noturno, razão pela qual o primeiro funcionário que atendeu o 

autor disse que lhe retornaria com informações no dia seguinte, 

sexta-feira (03/11/2017). O autor afirma que como o funcionário não 

entrou em contato na sexta-feira, compareceu no sábado (04/11/2017), e 

foi informado que em 72 horas, a partir de segunda-feira (06/11/2017), dia 

útil, o setor responsável estaria verificando a situação, para conferir se o 

valor do crédito havia sido debitado ou estornado, ou seja, dar início ao 

procedimento para eventual devolução de valores. O autor compareceu no 

supermercado no dia 09/11/2017, ou seja, dentro do prazo de 72 horas 

informado pelo funcionário do requerido, exigindo o estorno do valor do 

seu cartão de crédito, inclusive, gravando a conversa com os 

funcionários, ainda que sem autorização destes. Nesta ocasião obteve 

êxito no estorno e recebimento do valor da compra, conforme informa na 

inicial. Nota-se que se houve algum constrangimento, este ocorreu por 

parte dos funcionários, que pediram para não serem gravados, pois 

estavam tomando as providências, no entanto, o autor insistia que “estava 

em seu direito” e que “estava fazendo provas para o juiz”. Ora, como se 

depreende das conversas gravadas pelo autor, os funcionários tentavam 

lhe explicar a diferença de prazos e procedimentos de estorno entre 

compras pagas com cartão de débito e crédito, mas o autor não os ouvia e 

somente procurava repetir frases prontas, a fim de demonstrar que 

estaria sofrendo muito com a situação. A meu ver, não há qualquer 

situação que configure dano moral para o autor retratada nos autos, mas 

sim mero aborrecimento, decorrente de situações cotidianas que todos 

podemos enfrentar. Além disso, no caso concreto, o ônus da prova não 

foi invertido, portanto, ainda que se trate de direito do consumidor, 

incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, que, a meu ver, 

não ocorreu, aliás, instado a especificar as provas que pretendia produzir, 

quedou-se inerte. Assim, tendo ocorrido o estorno do valor da compra 

pelo supermercado requerido, dentro do prazo estabelecido de 72 horas, 

com a devolução do dinheiro ao autor, não se observa qualquer abalo a 

sua honra ou dignidade, tratando-se a situação de mero dissabor, não 

havendo, portanto, dano moral a ser reparado. Da mesma forma, deve ser 

prontamente rechaçada a pretensão de condenar a requerida ao 

pagamento de perdas e danos pela contratação de advogado para propor 

a ação. Acontece que estes honorários decorreram de avença 

estritamente particular entre a parte autora e seu procurador, sem 

qualquer participação do supermercado requerido. Nesse sentido, o 

seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que os 

custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de 

ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais 

indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção. 2. Agravo regimental 

desprovido.” (AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 

02/02/2015) Portanto, nenhuma destas hipóteses configura ato ilícito a 

ensejar o direito à reparação por danos materiais, tratando-se apenas do 

legítimo exercício do direito de ação e do direito de defesa. Assim, também 

improcede o pedido de dano material. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da ação, na forma do 

artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, deferida a gratuidade da justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 28 de 

abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013887-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MOLINA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013887-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCO ANTONIO MOLINA PIRES REU: SENAI - SERVICO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais, em que o autor alega que é formado em Ciências da 

Computação, pós graduado em Gerência Estratégica de Redes de 

Computadores, e por vários anos foi professor junto a diversas 

faculdades da Capital, mas atualmente atua exclusivamente dando aulas 

no Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria Ltda-ME – 

INVEST. Alega que teve conhecimento através de uma de suas alunas de 

que a ré, através de sua faculdade FATEC, inseriu o seu nome no quadro 

de docentes do curso superior de “Tecnologia em Redes de 

Computadores e Desenvolvimento de Sistemas”, como também se nome foi 

inserido no Núcleo de Composição Docente Estruturante– NDE do curso. 

Esclarece que o NED é um grupo de docentes com caráter consultivo, 

para acompanhamento do curso de graduação, atuante no processo de 

concepção, consolidação e atualização do projeto pedagógico do curso 

(PPC), tratando-se de uma exigência do MEC para aprovação do curso 

superior. Aduz que sem a utilização do seu nome o curso sequer obteria 

aprovação do MEC para funcionar. Afirma que não faz parte do quadro de 

funcionários da ré, também não autorizou a utilização do seu nome no 

Núcleo Estruturante do curso ofertado pela Ré, tão pouco foi consultado 

quanto à utilização de seu nome, tratando-se de uso indevido do nome 

com intuito de locupletamento. Sustenta que a ré há mais de 3 anos a ré 

vem se utilizando do seu nome indevidamente, sem a sua autorização e 

sem repassar qualquer contraprestação dos seus lucros. Sustenta a 

ocorrência de dano moral pelo uso indevido de seu nome, bem como dano 

material, posto que por ter se beneficiado e lucrado por vários meses com 

comercialização de um curso que jamais sairia do papel sem a utilização 

do nome do autor em seu Núcleo Estruturante, devendo pagar o 

equivalente ao que se paga a um professor que comporta um Núcleo 

Estruturante em outras faculdades, com a titulação compatível com a do 

autor. Alega que já foram formadas turmas do curso em comento, e, caso 

estes valores não sejam devidamente pagos, o seu nome deverá ser 

retirado do NDE do curso com efeitos retroativos, ou seja, anulando os 

certificados já emitidos. Calcula que, como o valor pago pela ré a um 

professor com a qualificação do autor é de R$5.823,64 , referido valor 

deverá ser multiplicado pelos meses em que o curso está funcionando, 

totalizando até o ajuizamento da ação 41 meses – 2015/2016/2017/2018, o 

que equivale a R$238.769,24. Requer a antecipação dos efeitos da tutela 

para determinar que a ré retire imediatamente o nome do autor do quadro 

de docentes do curso “Superior de Tecnologia em Redes de 

Computadores e Desenvolvimento de Sistemas”, ofertado pela FATEC e 

também do Núcleo Estruturante do curso, informando inclusive de sua 

saída ao Ministério da Educação. Ao final, que a ação seja julgada 

procedente, confirmando-se a tutela antecipada e condenando-se a ré ao 

pagamento de indenização por dano material no importe de R$238.769,24, 

sob pena de anulação dos certificados já emitidos de curso e indenização 

por dano moral no importe de R$50.000,00. A decisão Id 13362008 deferiu 

a medida liminar. A audiência de conciliação foi infrutífera. A ré contestou, 

Id 14852929, alegando que em nenhum momento constou no Núcleo de 

Composição Docente Estruturante-NDE do curso o nome do autor e que 

em relação ao projeto pedagógico do curso (PPC), o nome do autor foi 

devidamente excluído, atendendo a liminar. Aduz que nunca utilizou do 

nome do autor no intuito de locupletamento ou obtenção de lucro, pois o 

que ocorreu é que o nome do autor constava num projeto de PPC que 

estava em fase de aprovação, haja vista que os nomes dos docentes ali 

constantes não haviam sido confirmados e por um equívoco do sistema no 

seu site o link intitulado como “confira a matriz curricular do curso”, ao ser 

clicado redirecionava equivocadamente ao arquivo de uma suposta 

proposta de PPC, um modelo que não havia sido aprovado e nem os 

docentes haviam sido confirmados. Sustenta que se tratou de erro 

material, de disponibilização de arquivos e não de utilização de indevida do 

nome do autor ou de qualquer outro docente. Alega que somente no ato 

regulatório de Reconhecimento de Curso é dado publicidade do seu corpo 

docente com fins de promoção de qualidade de curso, podendo ser 

verificado o corpo docente e o de membros do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE no Relatório de Avaliação emitido pelo INEP/MEC, - 

e-MEC - IES - onde pode-se verificar que não há o nome do autor na 

relação docentes ou NDE. Aduz que o Curso Superior de Tecnologia em 

Redes de Computadores está em fase de solicitação de Reconhecimento 

de Curso, e nas informações prestadas não consta o nome do autor como 

docente. Assevera que o autor afirma que seu nome estava incluído no 

Núcleo Docente Estruturante – NDE, porém não junta nenhum documento 

que comprove que seu nome se encontrava junto ao relatório ou ao 

cadastro do MEC como docente do réu. Afirma que o autor não teve seu 

nome incluído no NDE junto ao conselho do réu, no cadastro do MEC ou 

qualquer outro cadastro, apenas ocorreu erro na inclusão do arquivo no 

site, que invés de ser anexado o arquivo “matriz curricular do curso” foi 

anexado um Projeto Pedagógico – PPC. Impugna a ocorrência de dano. O 

autor impugnou a contestação, Id 15216769. As partes foram intimadas 

para especificação de provas, pleiteando o julgamento antecipado da lide. 

É o relato. Decido. As partes não pretendem produzir outras provas, 

comportando o feito o julgamento antecipado. Trata-se de pedido 

indenizatório fundado na suposta utilização indevida do nome e do título 

acadêmico do autor em Projeto Pedagógico de Curso Superior - PPC 

ofertado pela ré, inclusive no Núcleo Docente Estruturante – NDE, em que 

o autor sustenta que sem a utilização do seu título a ré não teria obtido 

autorização para o curso. A ré alega que o nome do autor constou no PPC 

modelo, contudo, os nomes dos docentes ali inseridos não estavam 

confirmados e houve um equívoco em não excluir o PPC do site e referido 

documento estar anexado na matriz curricular do curso ao invés de 

constar referida matriz, posto que o curso está em fase de 

reconhecimento pelo MEC, sem a utilização do nome do autor. A ré juntou 

com a contestação a lista de docentes cadastrados junto ao MEC, extraída 

do site “emec.mec.gov.br”, onde se verifica que não consta o nome do 

autor. Também junta o relatório do “Emec-Mec” para o processo de 

reconhecimento do curso, no ano de 2017, no qual não consta o autor 

como docente na avaliação feita pelo referido órgão governamental. O 

autor, por sua vez, juntou o PPC do curso da ré, onde seu nome foi 

incluído como docente, documento este que consta que o curso “será 

formado por docentes especialistas, mestres e doutores” e a seguir a lista 

destes, incluindo o nome do autor. Também juntou a Matriz Curricular do 

curso, na qual, ao tratar do corpo docente que fará parte do curso, inclui o 

nome do autor. Portanto, o que restou comprovado é que realmente a ré 

inseriu, indevidamente, em seu Projeto Pedagógico de Curso e na Matriz 

Curricular o nome do autor como docente. Contudo, não utiliza o nome do 

autor nos seus registros junto ao MEC, posto que as listas e relatórios 

juntados com a contestação foram extraídos diretamente do site do órgão 

governamental, não constando o nome do autor como docente. Ocorre 

que consta dos autos eu referido curso foi autorizado pelo MEC no ano de 

2015, e a ré não juntou o PPC efetivamente utilizado para obter a 

autorização, com o que se conclui que utilizou-se do PPC constante dos 

autos. Assim, ainda que não haja o nome do autor nos cadastros junto ao 

MEC como docente da ré, o autor comprovou que para obter a autorização 

de funcionamento do curso a ré utilizou-se de seu nome e título como 

docente., haja vista que o PPC onde inseriu o nome do autor encontra-se 

com de acordo e aprovado pela ré, com respectivas assinaturas. 

Ressalta-se, tendo em vista que a ré comprova que nos seus cadastros 

junto ao MEC o nome do autor não consta como docente, não há que se 

falar que utiliza do nome dele atualmente. O que ocorre é que o PPC 

formulado em 2015 continuava no site da ré, apenas isso. Não há, pois, 

que se falar em dano material, ainda mais quando o dano material é 

consubstanciado naquilo que efetivamente se perdeu, e o autor não 

comprova prejuízos materiais pelo fato de seu nome ter constado no PPC 

original do curso ofertado pela ré. Entretanto, a utilização indevida do 

nome do autor restou fartamente demonstrada e o uso não autorizado do 

nome afeta a imagem e caracteriza dano moral subjetivo. Neste sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE IMAGEM. 

VIOLAÇÃO. FOTOGRAFIA. PUBLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 

403/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A violação do 

direito de imagem ocorre a cada publicação não autorizada, renovando-se 

o prazo prescricional a cada ato ilegítimo. 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos morais em 

virtude de violação do direito de imagem decorrem de seu simples uso 

indevido, sendo prescindível, em casos tais, a comprovação da existência 
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de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois 

o dano é in re ipsa. (Súmula nº 403/STJ). 3. Em se tratando de indenização 

por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros 

moratórios fluem a partir da citação. 4. Embargos de declaração 

parcialmente acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1177785 PR 

2017/0246933-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 

de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 07/04/2020) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO E DESAUTORIZADO 

DE NOME E IMAGEM POR JORNAL. ÔNUS DA PROVA. CONDUTA ILÍCITA, 

DANO E NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADOS. DEVER DE 

INDENIZAR. EXISTENCIA. MONTANTE. PARAMÊTROS. RAZOABILIDADE, 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I - Para a configuração da 

responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do 

dano efetivo e do nexo de causalidade entre tais elementos. II - Ao autor 

da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como 

fundamento do direito invocado, bem como ao réu, a prova de fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito. III - E ilícita a conduta 

do réu que faz uso indevido do nome e imagem de pessoa natural, 

reconhecendo-se a existência de danos morais na espécie, cuja prova se 

satisfaz com a simples demonstração do aludido uso sem a imprescindível 

autorização do titular do direito da personalidade. IV - Consoante 

entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos 

morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser 

irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. 

(TJ-MG - AC: 10433110213744001 MG, Relator: Leite Praça, Data de 

Julgamento: 20/06/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 02/07/2013) Portanto, faz jus o autor à indenização por dano 

moral. A fixação do quantum deve seguir os critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Neste ponto, tendo em vista que restou comprovado 

que junto ao MEC o nome do autor não consta como docente da instituição 

ré, que o nome deste consta no PPC inicial do curso e que infelizmente o 

link de acesso à matriz curricular do curso remete ao PPC onde consta o 

nome do autor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra 

adequado. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, confirmando a antecipação de tutela concedida, para que a ré 

promova à exclusão em caráter definitivo do nome do autor no PPC, NDE 

ou qualquer outro documento em seu site, e condenando a ré a indenizar 

os danos morais causados ao autor pelo uso indevido do nome, no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, 

30/04/2015, data em que o PPC foi validado pela direção regional do 

SENAI, conforme Id 13315572. Diante da sucumbência parcial, condeno as 

partes, na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré, ao pagamento 

das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 

10% sobre o valor da condenação. Como o autor é beneficiário da justiça 

gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência por até 

cinco anos, condicionada à mudança da situação econômica. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011833-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAIRA MIRANDA XAVIER REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade 

de Cláusula Abusiva ajuizada por MAIRA MIRANDA XAVIER em face 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Alega a autora 

que sofre de artrite reumatoide, e que está em tratamento com TERAPIA 

IMUNOBIOLOGICA INTRAVENOSA, com a utilização da medicação 

Actemra® - Tocilizumabe. Afirma que iniciou o citado tratamento em 

17/07/2018, totalmente custeado pelo plano de saúde até dezembro de 

2018, quando a requerida passou a cobrar a coparticipação da 

medicação, sem previsão contratual. Sustenta que a fatura do mês de 

dezembro de 2018 apresentou valores exorbitantes, pelo que foi impedida 

de quitar as parcelas da coparticipação, gerando uma dívida de R$ 400,01 

(quatrocentos reais e um centavo), cobrado na fatura com vencimento em 

05/02/2019. Pontua, ainda, que a requerida suspendeu a prestação de 

serviços sob a alegação de haver inadimplência quanto ao valor da 

coparticipação, razão pela qual está com o tratamento descontinuado, 

correndo sério risco de lesões irreparáveis. Assim, pleiteou a concessão 

de tutela de urgência para determinar que a requerida (i) se abstenha de 

cobrar a coparticipação, ou (ii) suspenda a cobrança de coparticipação, 

bem como (iii) restabeleça a prestação do serviço de plano de saúde. Ao 

final, requer a procedência dos pedidos para (i) confirmar a liminar 

concedida; (ii) declarar a inexigibilidade dos valores correspondentes à 

coparticipação, aplicada ao valor da medicação necessária ao tratamento 

da requerente; (iii) determinar que a requerida se abstenha de cobrar a 

coparticipação, ou determinar a limitação da referida taxa ao patamar de 

10% (dez por cento) do valor do plano mensal cobrado; e (iv) condenar a 

ré ao pagamento de indenização por danos morais. O pedido liminar foi 

indeferido no Id. 18888141, e essa decisão foi mantida pelo Tribunal de 

Justiça (Id. 22682728). A requerida apresentou contestação no Id. 

21439228, defendendo, em suma, a legalidade na cobrança da 

coparticipação prevista no contrato firmado entre as partes, no percentual 

de 10% (dez por cento) para procedimentos ambulatoriais, como no caso 

da TERAPIA IMONOBIOLOGICA INTRAVENOSA a qual se submete a 

autora, pelo que pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação 

no Id. 24117024. Ambas as partes manifestaram o desinteresse na 

produção de outras provas (Ids. 24550472 e 25371024). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. A 

controvérsia nos autos cinge-se à legalidade na cobrança de percentual a 

título de coparticipação, em virtude do tratamento com TERAPIA 

IMUNOBIOLOGICA INTRAVENOSA, ao qual se submete a autora. A autora 

sustenta que iniciou o citado tratamento em 17/07/2018, totalmente 

custeado pelo plano de saúde até dezembro de 2018, quando a requerida 

passou a cobrar a coparticipação da medicação, sem previsão contratual. 

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, extrai-se do contrato de 

plano de saúde anexado no Id. 18858047, que há previsão expressa de 

coparticipação no percentual de 10% para todos os atendimentos 

ambulatoriais, dentre os quais se insere o procedimento indicado para o 

tratamento da autora, isto é, “Terapia Imunobiológica com Actemra”, de uso 

intravenoso mensal (Id. 18858041). Ademais, não há como inferir a 

alegada abusividade da cláusula contratual que prevê a cobrança de 

coparticipação, tão somente em virtude da cobrança de valores acima do 

plano mensal, até porque a previsão é expressa no contrato, devendo, 

pois, surtir efeitos em respeito ao princípio do pacta sunt servanda. 

Destarte, não há falar-se em (i) ausência de previsão legal de cobrança 

de coparticipação, (ii) cobrança ilícita de débitos, e (iii) suspensão indevida 

do plano de saúde em virtude do não pagamento da fatura no valor de R$ 

400,01 (quatrocentos reais e um centavo), com vencimento em 

05/02/2019. Logo, não se desincumbiu a autora do ônus de comprovar o 

fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, merecendo 

ser julgado improcedentes os pedidos iniciais. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do 

CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do 

CPC/15, por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 28 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO 

Juíza de Direito
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008298-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, em que a 

sociedade autora alega que firmou contrato de prestação de serviços 

advocatícios com o réu em 20/10/2003, com remuneração prevista na 

verba de sucumbência. Aduz que no final de março do ano de 2013 

recebeu notificação do réu, na qual noticiava que o contrato de prestação 

de serviços advocatícios seria considerado rescindido, a contar do 

recebimento da notificação, bem como condicionava a permanência na 

condução dos processos pelo prazo de 30 dias a contar da rescisão e, 

ainda, que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados 

se e quando implementadas as condições para tanto”. Alega que tal 

situação a deixa à mercê da atuação de outros profissionais para receber 

pelo serviço que prestou, que o contrato foi rescindido de forma unilateral, 

impossibilitando o recebimento pelos serviços prestados no autos de nº 

308/2005, código nº 86852, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Várzea Grande/MT, Ação Ordinária de Cobrança movida em desfavor de 

Centerlack Comercio de Produtos para Marcenaria Ltda, distribuído em 

27/02/2005, pelo valor do débito de R$ 114.420,99. Afirma que da 

distribuição até 22/04/2013, quando deixou de representar o réu, a 

atualização do débito importa em R$ 346.764,49 . Requer a condenação do 

réu ao pagamento dos honorários advocatícios na ação acima 

discriminada, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

débito da dívida atualizada até 22/04/2013. A audiência de conciliação foi 

infrutífera. (Id 14334743). O réu contestou, Id 14666655, suscitando 

preliminarmente a prescrição e a ausência de interesse de agir. No mérito, 

alega que as partes firmaram contratos de prestação de serviços de 

advocacia com expressa cláusula prevendo que não serão devidos 

quaisquer honorários na hipótese de ocorrer sucumbência do réu. Aduz 

que se trata de contrato de risco, onde a cláusula de quota litis vincula a 

remuneração do advogado ao sucesso da demanda e a Lei 8.906/94 não 

faz qualquer objeção a esta forma de pactuação. Impugna o valor 

atualizado apresentado pela autora, posto que não recebeu o crédito da 

referida ação, havendo impossibilidade do recebimento de honorários de 

cujo processo não obteve êxito. Rechaça as alegações da parte autora, o 

valor pleiteado e pugna pela improcedência do pedido. A sociedade autora 

impugnou a contestação, Id 15202146. As partes foram intimadas para 

especificação de provas, pleiteando o julgamento antecipado da lide. É o 

relato. Decido. As partes não pretendem produzir outras provas, 

comportando o feito o julgamento antecipado. I – Prescrição O réu suscita 

a prescrição da presente sob o fundamento de que a rescisão se deu em 

08/03/2013 e esta ação foi distribuída em 11/04/2018, quando já decorrido 

o prazo quinquenal, como também a real pretensão da autora é modificar 

as cláusulas do contrato firmado, tendo já se esgotado o prazo 

decadencial/prescricional para tanto. Primeiramente, com relação à 

alegação de prescrição/decadência para modificar o contrato original, 

verifica-se que a pretensão da autora surgiu a partir da rescisão unilateral 

do contrato, que frustra a expectativa de recebimento dos honorários de 

sucumbência. Logo, não se trata de pretensão que “nasceu” conforme 

alega o réu quando da transação contratual, mas sim quando da rescisão 

contratual que em tese frustrou a aplicação da cláusula de remuneração, 

não havendo que se falar em prazo decenal para modificação de 

cláusulas. Relativamente à alegada prescrição quinquenal para o pedido 

de arbitramento de honorários, verifica-se que a sociedade autora 

‘Marcelo Borges & Advogados Associados” ajuizou esta ação em 

29/03/2018 e a pretensão é de arbitramento de honorários em processo 

efetivamente conduzido pela autora até 22/04/2013, haja vista que 

recebeu a notificação da rescisão em março/2013, constando que poderia 

conduzir os processos por trinta dias. A data de expedição da notificação 

pelo réu é 08/03/2013, contudo não comprovou este a data que 

efetivamente a autora recebeu a notificação. Não houve impugnação 

quanto à condução do feito até 22/04/2013, sendo incontroverso que 

somente houve o rompimento contratual nos autos que pretende a autora 

ver arbitrado honorários em 22/04/2013. Portanto, quando do ajuizamento 

da ação não havia decorrido o prazo quinquenal. Não bastasse isso, a 

autora juntou com a impugnação à contestação a comprovação de que 

ajuizou “Notificação Judicial – Protesto interruptivo de Prazo Prescricional”, 

processo n. 1009201-63.2018, 6ª Vara Cível, na qual houve a regular 

notificação do réu quanto ao protesto interruptivo, por ordem daquele 

juízo. Portanto, rejeito a alegação de prescrição. II – Ausência de Interesse 

de Agir Não há que se falar em ausência de interesse de agir sob o 

fundamento de inexistência de direito à pretensão com base no contrato 

firmado, ou ausência de prova da obstaculização ao recebimento de 

honorários de sucumbência, posto que tal matéria constitui o mérito da 

ação. Neste sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO COM 

PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

RESCISÃO UNILATERAL – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E 

CARÊNCIA DE AÇÃO – REJEITADAS – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA EM 

JUÍZO – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO EM PARÂMETRO 

RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – JUROS MORATORIOS – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO – RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há falar-se em inépcia da inicial ou ausência de interesse 

de agir da ação que busca o arbitramento de advocatícios trabalhados e 

não percebidos após a rescisão unilateral do contrato. Ainda que a 

remuneração estipulada seja unicamente por êxito, rescindido o contrato 

de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo, em razão 

do trabalho até então desempenhado pelo causídico, é medida que se 

impõe para evitar o enriquecimento ilícito do rescindente. Observado o 

disposto no art. 20, § 3º e § 4º, do CPC, bem como aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, mantêm-se os honorários conforme 

fixados. Inexiste interesse recursal a respaldar insurgência que se 

encontra em consonância com o dispositivo da sentença (juros 

moratórios). A correção monetária sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados se dá a partir da data do arbitramento. (Ap 

97557/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) 

(TJ-MT - APL: 00388749420138110041 97557/2015, Relator: DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

21/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2015) 

III - Mérito A prestação dos serviços pela sociedade autora é 

incontroversa, assim como a forma de remuneração estabelecida e a 

rescisão do contrato promovida pelo réu. Apesar de o contrato conter 

previsão de remuneração com os honorários de sucumbência, é 

posicionamento pacífico que a rescisão do contrato de prestação de 

serviços promovida unilateralmente antes que findo o processo gera o 

direito de o advogado receber pelo serviço prestado até então: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

CONTRATO - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR VERBAS 

DE SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL - ARBITRAMENTO JUDICIAL - 

POSSIBILIDADE. Conforme entendimento do STJ, nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios, com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do 

contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba 

honorária pelo trabalho exercido pelo advogado, até o momento da 

rescisão contratual. (TJ-MG - AC: 10271140006922001 MG, Relator: 

Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 05/12/2019, Data de 

Publicação: 13/12/2019) AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Rescindido o contrato de forma 

unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (AgR 

124534/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) 

(TJ-MT - AGR: 01245341420158110000 124534/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/09/2015, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2015) Com efeito, a 

rescisão unilateral promovida antes que o processo em que o advogado 

prestou serviços tenha solução final impede que caso seu cliente se 

sagre vencedor possa receber os honorários, o que caracteriza 

enriquecimento da parte contratante. Assim, deve ser arbitrado o valor 

dos honorários pelos serviços prestados até a rescisão. No caso em tela, 

a parte autora alega que atuou nos autos de nº 308/2005, código nº 
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86852, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, 

Ação Ordinária de Cobrança, distribuída em 27/02/2005, com valor 

atribuído à causa de R$ 114.420,99, a qual atualizada desde a distribuição 

até data de 22/04/2013, importa em R$ 346.764,49. Entretanto, não há 

notícia nos autos de que tenha ocorrido a recuperação do crédito para o 

Banco réu. Pelo contrário, do andamento processual juntado pela autora 

com a inicial, verifica-se que na referida ação foi prolatada sentença em 

22/10/2015, de extinção sem resolução de mérito diante do 

reconhecimento da prescrição. Referida sentença transitou em julgado em 

janeiro de 2016. Ou seja, a autora atualiza o débito cobrado na ação que 

ajuizou patrocinando os interesses do réu, quando referida ação foi 

extinta com trânsito em julgado ocorrido mais de dois anos antes do 

ajuizamento desta ação de arbitramento de honorários. Sendo assim, não 

há como se arbitrar honorários como se a sucumbência tivesse ocorrido, 

pois a sucumbência, na verdade, foi do réu, devendo a fixação se dar 

pelos atos praticados pela parte autora até a extinção da relação 

contratual, em 2013. Entretanto, as partes não forneceram parâmetros 

relativos aos atos processuais praticados, não havendo como se aquilatar 

o valor dos honorários pela Tabela da OAB para atos processuais 

praticados. Sendo assim, por não haver parâmetros diferentes, não há 

outro caminho senão a fixação com base em percentual sobre o valor da 

causa, não havendo que se falar em atualização, haja vista que a ação foi 

extinta sem a recuperação do crédito d réu. Desta forma, considerando-se 

principalmente que houve a extinção da ação sem benefício econômico ao 

réu, o valor corresponde a 5% sobre o valor da causa quando do 

ajuizamento é razoável para o arbitramento. Sendo assim, o valor 

correspondente a R$ 5.721,02 remunera de forma proporcional o serviço 

prestado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para 

condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, 

no valor de R$ 5.721,02, pelo serviço prestado nos autos da ação nº 

308/2005, código 86852, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Várzea Grande, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do 

ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação, por se tratar de relação contratual. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os 

quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito
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HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029287-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GONCALINA CATARINA DE AGUIAR REU: BANCO BRADESCO Trata-se de 

AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARIA EUGÊNIA DE AGUIAR, representada por 

sua inventariante GONÇALINA CATARINA DE ARRUDA, em face de 

BANCO BRADESCO S.A., todos devidamente qualificados nos autos. 

Pugna a parte autora, em suma, pela exibição do extrato da movimentação 

financeira da conta poupança n.º 19.937-0 que a Senhora Maria Eugênia 

de Aguiar movimentava na agência 2117, do dia do óbito (24/01/2010) até 

a data da propositura da ação (13/09/2013), bem como se ocorreu 

bloqueio ou levantamento da importância existente nesta conta e por 

quem. A liminar para exibição do documento foi concedida sob o ID 

10000206. Citado, o banco manifestou-se sob o ID 11404154, para 

comprovar a exibição do documento; apresentando contestação sob o ID 

11532520, tão somente argumentando que a parte autora não pediu o 

extrato bancário pela via administrativa. A parte autora concorda com os 

documentos apresentados e pugna pela procedência do pedido com a 

condenação do banco réu nos ônus da sucumbência. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Na contestação o requerido alegou, 

tão somente, a falta de interesse de agir da parte autora, sob o argumento 

de não houve requerimento administrativo, de maneira que não houve 

negativa em fornecer os documentos. Inicialmente, convém ressaltar que 

tal argumento não prospera, pois a necessidade de prévio pedido 

administrativo deve ser feita em ações cautelares de exibição de 

documentos bancários, como se depreende do REsp n.º 1.349.453-MS, 

situação distinta dos presentes autos. No caso, a pretensão da parte 

autora vem disposta no artigo 396 e seguintes do CPC, que trata da ação 

de exibição de documento ou coisa, portanto, há interesse de agir da parte 

autora, mormente porque, ao contrário do que aduz o banco, a parte 

autora tentou o pedido pela via administrativa por duas vezes, sendo 

duplamente negado, como se vê nos documentos de ID 9966091 e 

9966094. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO 

AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. ENUNCIADOS DA II JORNADA DE 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, \"admite-se o 

ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base 

nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento 

comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC\" - REsp 1.774.987. 2. 

Igualmente, os enunciados n.º 119 e 129 da II Jornada de Direito 

Processual Civil admitem o ajuizamento da ação de exibição de 

documentos na forma autônoma. 3. No caso vertente, o Magistrado a quo 

entendeu pela inadmissibilidade da ação de exibição de documentos na 

forma autônoma, conclusão divergente da jurisprudência do STJ, devendo 

ser reformada. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença 

e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

(TJ-TO - AC: 00168460720198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO 

PRUDENTE)” (g.n.) Assim, após o deferimento liminar, verifica-se que a 

parte requerida exibiu os documentos requeridos pela parte autora, os 

quais não foram impugnados, portanto, houve o reconhecimento jurídico 

do pedido inicial, o que conduz para a sua procedência. Por sua vez, 

verifica-se que o fato de o réu reconhecer a procedência do pedido e 

cumprir a prestação reconhecida, sem apresentar pretensão resistida, 

não afasta a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários de sucumbência, mas apenas importa na redução da verba 

honorária, conforme dispõe o artigo 90, §4º do CPC: Art. 90. Proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...] § 4º Se o réu 

reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir 

integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos 

pela metade. O autor Daniel Amorim Assumpção Neves comentou acerca 

da questão: “Já o § 4º prevê que se o réu reconhecer a procedência do 

pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação 

reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. O dispositivo é 

uma forma de execução indireta, que busca incentivar a parte a cumprir 

sua obrigação mediante o oferecimento de uma melhora em sua situação”. 

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil 

Comentado Artigo por Artigo. Salvador: JusPodvium, 2017, p.85.) Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE 

DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. O reconhecimento jurídico do 

pedido pelo réu, com o simultâneo cumprimento da prestação reconhecida, 

não importa em afastamento da condenação ao pagamento dos ônus 

sucumbenciais, mas tão-somente na redução, pela metade, da verba 

honorária. Inteligência do art. 90, § 4º do Código de Processo Civil. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078006947, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa 

Franz, Julgado em 30/08/2018).(TJ-RS - AC: 70078006947 RS, Relator: 

Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2018)” 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 481, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e ante a apresentação dos documentos perquiridos, tenho 

por resolvido o mérito. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais); contudo, considerando a previsão legal do artigo 90, § 

4º c/c o artigo 85, § 2º, ambos do CPC, condeno requerida ao pagamento 
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de honorários advocatícios no montante de 50% deste valor arbitrado ao 

procurador da autora. Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 28 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003642-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRAS KARZAN LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA OAB - MT17142-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(ADVOGADO(A))

EVERTON NUNES DE ALMEIDA OAB - SP412715 (ADVOGADO(A))

NEWTON NERY FEODRIPPE DE SOUSA NETO OAB - SP232268 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003642-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MADEIRAS KARZAN LTDA - EPP REU: PAULISTA BUSINESS COMERCIO, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por 

Danos Morais em que a autora alega que em 31/05/2017 efetuou a compra 

de produtos elétricos da ré, conforme Nota Fiscal nº 29841,no valor de R$ 

6.320,23 , que seria pago em três parcelas de R$ 2.552,63 cada, 

representadas por três duplicatas. Aduz que como até o mês de 

julho/2017 a mercadoria não foi recebida, não obstante as tratativas 

infrutíferas de resolução do caso, a ré promoveu ao cancelamento da 

venda, efetuando a ré o cancelamento da Nota Fiscal nº 29841 perante ao 

Órgão Fazendário, a fim de evitar incidência das responsabilidades 

tributarias . Afirma que, por consequência, deveriam ser canceladas as 

três duplicatas, contudo a ré promoveu ao cancelamento das duplicatas 

29841 A e 29841 B, deixando de cancelar a duplicata nº 29841 C. 

Sustenta que ao tomar conhecimento disso entrou em contato com a ré e 

solicitou a providencia de cancelamento, mas esta se manteve inerte e 

manteve a cobrança indevida. Alega que em setembro/2017, ao tentar 

realizar uma compra de produtos foi negada a venda, sendo informada 

pelo fornecedor que o seu CNPJ estava sob protesto e negativação 

perante a SERASA. Assevera que tentou por e-mail e contato telefônico 

que a ré efetuasse a baixa/cancelamento da duplicata nº 29841C e, 

também, a exclusão do CNPJ dos órgãos restritivos de crédito, sem obter 

êxito. Afirma que está enfrentando severas dificuldades para a 

continuidade da sua atividade comercial pois o fornecimento de produtos é 

negado pelos fornecedores diante da negativação indevida. Sustenta a 

caracterização de abalo moral. Requer a concessão de tutela antecipada 

para determinar a exclusão do nome/CNPJ do cadastro restritivo de crédito 

da SERASA e SPC e a exclusão do protesto lavrado no Cartório do 4º 

Oficio da Capital. Ao final, a declaração de inexigibilidade do débito da 

duplicata nº 29841C, bem como a nulidade e o cancelamento do referido 

título cambial e a condenação da ré a indenizar em R$ 20.000,00 pelos 

danos morais (in re ipsa) sofridos. O pedido de antecipação de tutela foi 

deferido. (Id 11869893). A audiência de conciliação foi infrutífera. (Id 

13087953). A ré contestou, Id 13434021, alegando que o protesto do título 

não foi feito pela ré, mas quando tomou conhecimento do protesto e 

verificando o erro de terceiros, iniciou os procedimentos para que a autora 

não fosse prejudicada, fazendo a compra do título junto a instituição 

financeira e solicitou a baixa do protesto, bem como enviou a carta de 

anuência para a autora. Afirma que não houve má-fé e que não ocorreu 

dano moral. A autora impugnou a contestação, Id 13844936. As partes 

foram intimadas para especificação de provas, pleiteando o julgamento 

antecipado da lide. É o relato. Decido. As partes não pretendem produzir 

outras provas, comportando o feito o julgamento antecipado. É 

incontroverso que a duplicata nº 29841 C, no valor de R$ 2.552,64 não é 

devida pela autora, pois a ré, na contestação, não negou os fatos 

alegados na inicial quanto ao cancelamento da compra efetuada pela 

autora e que somente houve o cancelamento de duas das três duplicatas 

emitidas em razão da compra desfeita. Alega a ré a inexistência de má-fé, 

sob o argumento de que recomprou o título da instituição bancária e enviou 

carta de anuência para a autora para baixa do protesto. Contudo, quando 

do ajuizamento da ação a autora comprovou a existência do protesto e da 

restrição na Serasa e a ré não juntou qualquer comprovação com a 

contestação que tenha enviado a carta de anuência para cancelamento do 

protesto antes do ajuizamento da ação. Com efeito, a falha da ré em 

promover o cancelamento da nota fiscal e de duas duplicatas dela 

faturadas, deixando uma delas ativa e objeto de protesto, gerou a 

inserção do nome da autora em cadastros negativos, sendo cediço que a 

existência de protestos e negativações da pessoa jurídica retira-lhe o 

crédito perante seus fornecedores. Não possui relevância a alegação da 

ré de que não foi quem promoveu o protesto, pois se verifica da certidão 

de protesto que o apresentante foi instituição bancária justamente porque 

a ré promoveu o endosso à instituição financeira e depois não resgatou, 

tampouco deu contraordem de protesto. A atitude negligente da ré resultou 

em dano à imagem da empresa autora, posto que passou a ter contra si 

restrições creditícias por débito inexistente. Tal abalo à imagem 

caracteriza ofensa à honra objetiva, modalidade do dano moral a que se 

sujeita a pessoa jurídica, não havendo necessidade de comprovação do 

dano, posto que se opera “in re ipsa”. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO -PESSOA JURIDICA - 

PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. - Ausente a comprovação de prestação do serviço, resta 

flagrante a ilicitude do protesto promovido pelo apelante - Conforme 

disposição da Súmula 227/STJ, a pessoa jurídica também está sujeita ao 

dano moral, que, no caso, é in re ipsa - O valor do dano moral deve ser 

fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Em 

se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios incidentes 

sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do evento 

danoso (art. 398 do código civil e súmula 54 do STJ). (Desa. Mônica 

Libânio Rocha Bretas) (TJ-MG - AC: 10024111774840001 MG, Relator: 

Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 25/02/0019, Data de Publicação: 

15/03/2019) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PESSOA JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL 

RECONHECIDO. SÚMULA 227 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA QUE CAUSA 

ABALO À HONRA DA PESSOA JURÍDICA, PORQUE AFETA A IMAGEM DA 

EMPRESA E CAUSA PREJUÍZOS DE MONTA EM RAZÃO DA 

INVIABILIDADE DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA DE R$5.000,00 E 

ATÉ AQUÉM DO USUALMENTE FIXADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004956595, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 29/08/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004956595 

RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 

29/08/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/09/2014) Para a fixação do quantum devem ser 

observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mediante os 

quais o valor de R$ 8.000,00 é suficiente para a reparação. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para confirmar a antecipação de 

tutela concedida, tornando definitiva a baixa do protesto e da anotação da 

Serasa, declarar a inexistência do débito da autora para com a ré relativo 

à duplicata n. 29841 C, no valor de R$ 2.552,64, bem como para condenar 

a ré a indenizar os danos morais causados à autora, os quais fixo em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, por se tratar de indenização originada de 

relação contratual. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da 

condenação. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028340-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO JOSE SCHORR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1028340-35.2017.8.11.0041 AUTOR: ELSIO 

JOSE SCHORR REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte requerida 

alegando a existência de contradição na sentença da incorreta fixação 

dos honorários advocatícios. Assim, requer o acolhimento dos embargos 

para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, 

obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos 

estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega que a 

sentença é contraditória, decorrente da incorreta fixação dos honorários 

advocatícios. Sem maiores delongas, os embargos devem ser rejeitados. 

A sentença julgou procedente o pedido autoral, bem como fixou os 

honorários com base no artigo 85, §2º do CPC, nos seguintes termos: 

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar 

a requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(02/11/2015). 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 causa, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se." 

Logo, não se trata de contradição como alega a embargante, mas sim de 

inconformismo com a sentença. Nesse sentido: “[...] II - A oposição dos 

embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do 

embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não 

viabiliza o referido recurso. III - Descaracterizada a alegada omissão, 

tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535 do 

CPC/1973, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. [...] VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1570345/PR, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

06/12/2018, DJe 13/12/2018)” Ante o exposto, não havendo nenhum dos 

vícios do artigo 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. 

Publique-se. Intime-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1033461-73.2019.8.11.0041 AUTOR: LUIZ 

FRANK TOTTI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte requerida 

alegando a existência de contradição na sentença da incorreta fixação 

dos honorários advocatícios. Assim, requer o acolhimento dos embargos 

para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, 

obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos 

estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega que a 

sentença é contraditória, decorrente da incorreta fixação dos honorários 

advocatícios. Sem maiores delongas, os embargos devem ser rejeitados. 

A sentença julgou procedente o pedido autoral, bem como fixou os 

honorários com base no artigo 85, §2º do CPC, nos seguintes termos: 

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar 

a requerida ao pagamento do importe R$ 9.787,50 (nove mil setecentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(09/11/2016). 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 causa, na forma do artig o 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se.." Logo, não se trata de contradição como alega a 

embargante, mas sim de inconformismo com a sentença. Nesse sentido: 

“[...] II - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, 

a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus 

interesses, o que não viabiliza o referido recurso. III - Descaracterizada a 

alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do 

art. 535 do CPC/1973, conforme pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. [...] VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 

1570345/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018)” Ante o exposto, não havendo 

nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de 

declaração. Publique-se. Intime-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024106-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA BARBOSA DE MACEDO OAB - 005.717.711-22 

(REPRESENTANTE)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024106-10.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

31392236, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte requerida, para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 28 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035009-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035009-36.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

31501714, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 28 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014446-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELIDAMARES DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014446-21.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040938-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040938-50.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

31355584, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 28 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046241-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON ANTUNES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046241-45.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

31397288, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 28 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046387-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046387-86.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

31397996, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 28 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025915-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICE SANT ANA PORTELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA OAB - MT18235/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE GOMES LINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7021-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025915-98.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 11 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005595-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DA SILVEIRA RIBEIRO OAB - MT24069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRA SERVICOS DE LOCACOES EIRELI - ME (REU)

NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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CUIABÁ Processo n° 1005595-27.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro o 

pedido de citação por edital, eis que não se esgotaram os meios para 

localização do endereço da ré. “Art. 256. A citação por edital será feita: I - 

quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos 

expressos em lei. § 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação 

por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2º No 

caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de 

sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver 

emissora de radiodifusão. § 3º O réu será considerado em local ignorado 

ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive 

mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos 

cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.” Intime-se a autora para requerer o que de direito, em 05 (cinco 

dias. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026453-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ELIAS DA CUNHA OAB - MT12086-O (ADVOGADO(A))

RUDINEY LARA DA SILVA OAB - 020.826.651-86 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026453-45.2019.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009940-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARAKEN LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DE ALMEIDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009940-36.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 28 

de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044261-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044261-63.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Requisite-se ao perito o esclarecimento dos pontos arguidos pela parte 

autora ao ID 29968751. Prestados os esclarecimentos, dê-se vistas às 

partes para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006723-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERI ARRUDA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT12547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDERSON MORAES COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006723-19.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando o que dispõe o § 2º, inciso II e § 3º do artigo 513 do Código 

de Processo Civil e, verificando a informação constante no “AR” 

devolvido, conforme ID 18918787, declaro realizada a intimação do 

executado. “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as 

regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza 

da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. [...] § 

2º O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da 

Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta 

com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública 

ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a 

hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1º do 

art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, 

quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de 

conhecimento. § 3º Na hipótese do § 2º, incisos II e III, considera-se 

realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do 

art. 274. § 4º Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 

(um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na 

pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento 

encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo. § 5º O cumprimento da 

sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou 

do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” O 

exequente requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença sem, 

contudo, indicar a providência que pretende que seja adotada. Assim, 

intime-se o exequente para indicar a providência apta e efetiva ao 

prosseguimento regular da execução, em 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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CUIABÁ Processo n° 1000549-57.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 18308004. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 

19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC. Expeça-se mandado de citação no endereço 

informado, que a ré ofereça defesa, no prazo de quinze dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. Quanto a audiencia de conciliação, esta 

será designada em momento oportuno, tendo em vista a PORTARIA 249 

TJMT. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1025232-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTERO DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025232-95.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para se manifestar quanto ao acordo apresentado, em cinco 

dias. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009351-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DUTRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009351-10.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 19342857, o autor poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. 

Remeta-se o e-mail a Central de Arrecadação para averbação da presente 

decisão e liberação das guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 

15 dias, e não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das 

custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024779-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR SILVA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCAL (REQUERIDO)

HTTP://MARCALNELES.BLOGSPOT.COM.BR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024779-66.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024820-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024820-96.2019.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036697-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILA SILVA VERA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036697-04.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 
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a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010315-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER SANTANA (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010315-71.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora é analfabeta, caso em 

que deve outorgar procuração por assinatura a rogo e na presença de 

duas testemunhas ou através de instrumento público, conforme o disposto 

nos arts. 654 do Código Civil c/c 38 do CPC e orientação do Conselho 

Nacional de Justiça. Assim, intime-se a parte autora para, em 15(quinze) 

dias, regularizar sua representação processual, sob pena de extinção por 

ausência de pressuposto processual (art. 485, VI do CPC). Cuiabá/MT, 27 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018187-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018187-35.2020.8.11.0041 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 

prontuários de atendimento, entre outros documentos comprobatórios 

médicos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018158-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE CAMPOS PERNE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018158-82.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por WAGNER DE CAMPOS PERNE em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005668-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE CARLITA REIS BEZERRA SYKES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005668-96.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035807-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH ELIAS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))
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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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035807-65.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018189-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. L. (AUTOR)

MARIA ROSARIA DE ARRUDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018189-05.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por G. A. L. e outros em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. 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 a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (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. Havendo 

interesse de menor, colha-se o parecer do Ministério Público. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018157-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DK MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018157-97.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

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

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

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

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018282-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICAEL PINHEIRO DA SILVA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018282-65.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por MICAEL PINHEIRO DA SILVA PINTO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016321-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DENISE FARIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016321-89.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por DENISE FARIAS DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016334-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016334-88.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por LUCAS RODRIGUES DE SOUZA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015880-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015880-11.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012493-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO APARECIDO PEZZOLANTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO LOURENCO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012493-22.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reparação civil e enriquecimento ilícito proposta por RAMAO 

APARECIDO PEZZOLANTE NETO em face de ADELINO LOURENCO PINTO. 
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Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017833-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIOMIIST CUIABA COMERCIO DE AROMATIZANTES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017833-10.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação cautelar com pedido de tutela de urgência requerida por Musiva 

Stage Music Ltda. em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A, ambas qualificadas. A autora relata ter sido obrigada a 

fechar as portas e cancelar sua agenda de shows em virtude da do 

Decreto 407 de 16/03/2020-MT, que estabeleceu medidas de prevenção e 

combate ao novo coronavírus (COVID-19), ocasionando sério abalo em 

sua saúde financeira. Afirma que a situação ainda será agravada nos 

próximos dias, haja vista que o setor de entretenimento será o mais 

prejudicado durante esta pandemia, pois certamente será o último a voltar 

à normalidade. Pretende, por esta via, a concessão de liminar para 

determinar: 1) A imediata troca de titularidade dos contratos nº 16719 e 

686; 2) A suspensão do contrato de “Demanda Contratada” pelo prazo 

máximo de 120 (cento e vinte) dias; 3) O efetivo pagamento do “consumo” 

estimado de 20% do valor somado dos contratos nº 16719 e 686 em juízo, 

a ser calculado desde o mês de março/2020, até o final do consumo 

apurado no mês de junho/julho do corrente ano de 2020; e 4) A não 

interrupção do fornecimento de energia, bem como a não inscrição do seu 

nome no SPC/SERASA. Pois bem! Estamos vivendo uma situação atípica 

de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que ensejou 

mudança de comportamento da sociedade, todas voltadas a impedir a 

proliferação e contaminação pelo COVID 19 – Novo Coronavirus. Atos dos 

governos Federal, Estadual e Municipal estão sendo editados e 

publicados, sempre com atenção especial à saúde da coletividade e, 

dentre elas, o fechamento de bares, restaurantes e casa de shows. Em 

que pese a imposição de distanciamento social ser de extrema relevância 

para assegurar a saúde pública, é certo que a permanência do 

estabelecimento fechado ao longo de vários dias e até meses, causa 

abalo financeiro nas empresas, uma vez que as obrigações decorrentes 

de sua manutenção continuam. Assim, considerando que o Poder 

Judiciário de Mato Grosso, visando dar efetividade à prestação 

jurisdicional instituiu plataforma que permite a realização de audiências 

virtuais de conciliação/mediação específica para os conflitos decorrentes 

da COVID-19, reputo válido o envio do feito ao CEJUSC para tentativa de 

composição das partes. Referido projeto (piloto) foi instituído pelo Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal 

de Justiça, para os conflitos surgidos durante a pandemia do vírus 

Covid-19 – Portaria 003/2020/Nupemec-Pres. Pela plataforma, as partes 

poderão participar das audiências à distância, sem precisar sair de casa, 

atendendo as recomendações do distanciamento social necessário neste 

momento de crise. No caso em apreço, em que pese a questão já estar 

judicializada, verifico a possibilidade de realização de MEDIAÇÃO para 

dirimir essa questão. In casu, postergar a análise do pedido de tutela não 

trará prejuízo à parte autora, quer porque a suspensão do corte de 

fornecimento de energia elétrica está suspenso durante a pandemia, quer 

porque a sessão de MEDIAÇÃO poderá ser realizada logo em breve. 

Assim, determino o imediato encaminhamento deste processo para o 

CEJUSC, que deverá encaminhar e-mail ou mensagem por WhatsApp às 

partes e/ou advogados, informando a disponibilidade de data e hora para a 

realização da audiência virtual. Registro que a audiência virtual de 

MEDIAÇÃO será realizada apenas com o consentimento de ambas as 

partes. Caso as partes não entrem em consenso quanto à realização da 

audiência virtual ou mesmo não cheguem à composição durante a sessão, 

venham-me os autos imediatamente conclusos para análise do pedido de 

tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 28 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1001838-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALVES SIQUEIRA OAB - MT6217-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Augusto Nunes (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001838-59.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: AUGUSTO NUNES Intime-se o requerente para se 

manifestar sobre a certidão retro, em cinco dias. Cuiabá, 29 de março de 

2017. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018256-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NAKATANI MORENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018256-67.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA 

proposta por JESSICA NAKATANI MORENO em face de MRV PRIME 

PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 
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encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013922-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013922-92.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Retifique-se a autuação fazendo constar como autor DANILO DE LIMA 

BARROS e seu genitor JAIR RODRIGUES BARROS como representante 

processual. Considerando que o autor alcançou a maioridade no curso do 

processo, intime-o para, em 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual, sob pena de extinção por ausência de 

pressuposto processual. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004321-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004321-62.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 7 de julho de 2017 EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito – em substituição

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT3811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRALHERIA OLIVEIRA AMORIM LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000282-85.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, conforme 

requerido, para que o réu apresente sua defesa, no prazo de quinze dias, 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036712-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE KATRYNE NEVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036712-70.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

integralmente a decisão de ID 17150602, devendo citar o réu no endereço 

informado. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Expeça-se 

mandado de citação, para que o réu apresente sua defesa, no prazo de 

quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. Cuiabá/MT, 28 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017074-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA (EXECUTADO)

VILMAR JOSE BERTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017074-46.2020.8.11.0041 DESPACHO Em que 

pese a denominação, não há pedido de tutela de urgência. Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens, lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 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: 1026495-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026495-65.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 18/12/2017 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, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 5 de setembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005129-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - SUPERMERCADO EXTRA 

(REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005129-33.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Ante o teor 

da certidão retro, intime-se a autora pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, em cinco dias, sob pena de extinção. Decorrido o 

prazo, intime-se a ré para requerer o que de direito.. Cuiabá/MT, 28 de abril 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002466-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO GRUNVALD HARAOUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002466-14.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Ante p teor 

da certidão retro, intime-se o autor pessoalmente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Cuiabá/MT, 28 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031586-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MAURO ABDALA TENUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE ZANDONADI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031586-39.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 20142120, cite-se o réu por hora certa. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, conforme requerido, para 

que o réu apresente sua defesa, no prazo de quinze dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de abril 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 Processo n° 1008941-15.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por LEONIDAS MANOEL DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, 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: 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. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por RENAN FELIPE EZIQUIEL DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044341-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044341-61.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Tendo em 

vista a correspondência devolvida de ID 21609107 encaminhada para o 

endereço informado nos autos e o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006224-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. M. SANTANA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006224-64.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que o prazo requerido já decorreu, intime-se a exequente 

para informar se persiste interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de cinco dias. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010005-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTINA DE ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SAO GONCALO LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010005-94.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de adjudicação compulsória proposta por CATIA CRISTINA DE 

ALVARENGA em face de CERAMICA SAO GONCALO LIMITADA. Defiro a 

emenda à inicial, bem como a retificação do polo ativo, conforme petição 

de ID 19357361. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. 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 a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028884-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORE WORK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028884-23.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Ante o teor 

da certidão retro, intime-se a exequente pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014987-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANDELL CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARDIN & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALESSANDRA CRUZATO FARDIN (EXECUTADO)

J. C. F. (EXECUTADO)

NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(EXECUTADO)

ERIK CRUZATO FARDIN (EXECUTADO)

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (EXECUTADO)

FARDIN & FARDIN LTDA (EXECUTADO)

DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014987-25.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

exequente pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009302-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E 

INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009302-66.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 21131553. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Expeça-se 

mandado de citação, conforme requerido, para que o réu apresente sua 

defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037110-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS OAB - MT23221/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA FATIMA GIRALDELLI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037110-80.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 18253675. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Expeça-se 

mandado de citação, conforme requerido, para que o réu apresente sua 

defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028144-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERNANDES FRANCISCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028144-31.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 29120406. Cite-se conforme requerido. Cuiabá/MT, 28 de abril 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044105-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAFACIL LOCADORA DE IMOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO OAB - GO29228 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS FALCIONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044105-12.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 22545053. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015013-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NEVES DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015013-23.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Ante o teor 

da certidão retro, intime-se a parte autora pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018347-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSINI ANDRE ERVIS DE PAULO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018347-60.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por ROSSINI ANDRE ERVIS DE PAULO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 
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audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032646-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROJETOS VIP COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ABREU OAB - MT5960/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VPX VARZEA GRANDE COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032646-47.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Ante o teor 

da certidão retro, intime-se a parte autora pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028184-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA NORONHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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° 1028184-76.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Depreende-se dos autos e dos documentos juntados que o autor é 

analfabeto, caso em que a procuração deve ser outorgada com 

assinatura a rogo e mais duas testemunhas ou por instrumento público, 

nos termos dos arts. 654 do Código Civil c/c 38 do CPC e orientação do 

CNJ. Assim, intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual, sob pena de extinção por ausência de 

pressuposto processual. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013042-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA RAMALHO DE OLIVEIRA OAB - SP331735 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013042-37.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Ante o teor 

da certidão retro, intime-se a exequente pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018357-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA DA MOTTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018357-07.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por LUIZ CARLOS PEREIRA DA MOTTA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018359-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018359-74.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por MARIA DE SOUZA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 
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a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. 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 a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (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, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018358-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORREA DE MORAES (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 Processo n° 1018358-89.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por ANDERSON CORREA DE MORAES em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013163-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R.S.M. DA ROCHA - ME (EMBARGANTE)

ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES OAB - MT24586/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA OLIVEIRA MOURA OAB - MT20379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON LIMA DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013163-26.2020.8.11.0041 Vistos e etc. 

Promova-se o apensamento ao feito executivo. Recebo os embargos à 

execução para discussão, sem atribuição de efeito suspensivo, vez que 

não há pedido neste sentido. Ademais, não estão presentes os requisitos 

exigidos no art. 914, §1º do CPC. Intime-se o embargado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de quinze dias. Cuiabá/MT, 28 de abril 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018379-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018379-65.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por CLARICE GONCALVES DE QUEIROZ em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010832-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COELHO 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))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010832-08.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/08/2019 às 09:20 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 01 de abril de 2019 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010832-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COELHO 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010832-08.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 31612975, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora, para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 de abril de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1030446-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE RODRIGUES (REQUERENTE)

JOSE ALIRIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR OAB - MT0018529A (ADVOGADO(A))

KENNEDY MARQUES DIAS OAB - MT21701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030446-96.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que 

decorreu o prazo da parte requerida, sem manifestação, acerca do 

despacho de ID 22885908. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1048401-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAPUTI FILHO & CIA LTDA - ME (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1048401-43.2019.811.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de rescisão de contrato de aluguel c/c pedidos de danos materiais e 

pedido de liminar ajuizada por Mademoiselle Comércio de Cosmético e 

Acessórios Ltda. em desfavor do Condomínio Civil Pantanal Shopping, 

ambos qualificados. De acordo com os relatos da inicial, em abril de 2019 

as partes celebraram contrato de locação, com duração de 60 (sessenta) 

meses, do espaço comercial n.º 1053, com área privativa de 48 m². 

Realizada vistoria pela Prefeitura Municipal, foi constatado que o espaço 

locado possui apenas 43,2m². Considerando que o valor do aluguel e 

demais encargos são realizados sobre o metro quadrado do imóvel, 

notificou o réu sobre a necessidade de revisar o contrato, entretanto este 

não aceitou. Diante disso, requer a concessão da tutela de urgência para 

que seja autorizado o depósito em juízo das chaves do imóvel, bem como 

o valor que entende devido referente aos alugueis dos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2019, no valor de R$ 6.132,43. Requer, também, 

que o réu se abstenha de incluir seu nome e de seus fiadores nos órgãos 

de proteção ao crédito, sob pena de multa. Declínio de competência da 1ª 

Vara Cível de Cuiabá (Id 25471212). É o relatório. Decido. Pretende a 

autora a concessão liminar de autorização para depósito judicial das 

chaves do imóvel objeto do contrato de locação celebrado entre as partes, 

bem como da quantia de R$ 6.132,43, referente aos aluguéis dos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2019. Para a concessão da tutela 

provisória, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nota-se que os requisitos para a concessão da 

tutela provisória de urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e periculum in mora. In casu, a autora locou do réu o 

espaço comercial n.º 1053, com área privativa de 48 m², no entanto, 

realizada vistoria, foi constatado que o espaço locado possui apenas 

43,2m² (Id n. 25467564). Argumenta a autora que, levando em 

consideração que o valor do aluguel e demais encargos são realizados 

sobre o metro quadrado do imóvel, o valor mensal da locação do espaço 

nos dois primeiros anos seria de R$ 5.188,00 e não R$ 5.760,00 conforme 

constou no contrato. Como as partes não chegaram a um acordo quanto à 

revisão do contrato, a autora requer autorização para efetuar o depósito 

das chaves e do valor dos aluguéis que entende devido, eis que pretende 

a declaração de rescisão contratual. Pois bem. Da análise dos autos 

verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, 

uma vez que a probabilidade do alegado direito da autora está 

consubstanciada nos documentos juntados nos autos, os quais 

demonstram nesta análise de cognição sumária que o imóvel objeto da 

locação possui metragem inferior ao que constou no contrato. Registra-se 

a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Diante destas 

explanações, plausível a concessão da tutela provisória de urgência, 

consistente na autorização da consignação judicial da quantia que os 

autores entendem devida. Nesse sentido, o autor Antônio Carlos Marcato 

e a jurisprudência defendem que: “Ressalvadas as hipóteses de 

consignação de prestação devida em virtude de compromisso de compra 

e venda de lote urbano e de depósito extrajudicial aceito pelo credor, em 

todos os demais deverá o interessado na extinção da dívida valer-se da 

via judicial, promovendo a ação de consignação em pagamento, 

observado o procedimento especial previsto nos arts. 890 ss. Do CPC.” 

(Procedimentos especiais. 10ª ed., rev. ampl. e atual. de acordo com o 

novo código civil – São Paulo: 2004, p. 93). Posto isto, presentes os 

requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, para AUTORIZAR que a autora 

efetue o depósito judicial das chaves do imóvel objeto do contrato de 

locação celebrado com o réu, bem como promova a consignação judicial 

da quantia de R$ 6.132,43, no prazo de 05 (cinco) dias. Efetivado os 

respectivos depósitos, intime-se o réu para se abster de incluir os nomes 

da empresa autora e de seus fiadores no banco de dados dos órgãos de 
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proteção ao crédito, sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a 

situação será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa 

de composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, 

de prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. 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 empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO do réu 

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. Corrija-se o cadastro do polo ativo, eis que o CNPJ está 

constando nome de empresa diversa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012812-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE FATIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT18368/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012812-87.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e não fazer c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

pelo Gislene Fátima de Souza contra ENERGISA Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S.A, em que a autora requer a concessão da tutela de urgência 

para determinar a suspensão da cobrança relativa a recuperação de 

consumo, no valor de R$ 1.285,99, ao argumento de que o débito não 

condiz com a realidade, inexistindo justificativas para emissão da referida 

fatura. Ainda, em sede de tutela de urgência requer que a ré a se 

abstenha de efetuar o corte no fornecimento do serviço, em razão do 

débito em discussão, bem como que promova a troca do medidor de sua 

UC, uma vez que se recusa a atender tal solicitação ao argumento de que 

a autora possui débito em aberto perante a concessionária. Intimada, a 

autora promoveu a emenda da inicial (ID 19275613). Informou na petição 

de ID 21822315 que a ré efetuou o corte no fornecimento de energia 

elétrica. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Diante dos 

documentos apresentados, concedo à autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A pretensão almejada pela autora diz respeito à 

concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não 

diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. A relação em comento é de consumo, cabendo a aplicação das 

regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 

42 que nenhum consumidor inadimplente será exposto a ridículo por 

ocasião da cobrança de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo 

de constrangimento ou ameaça. In casu, a fatura no valor de R$ 1.285,99, 

referente a consumo recuperado, pendente de pagamento é pretérita, já 

que diz respeito à recuperação de consumo não faturado, e, segundo a 

autora, não condiz com a realidade, discordando de seu valor. Desta 

forma, a ré não pode fundamentar a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica na referida UC. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é 

medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de 

impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da 

privação do consumidor.A interrupção de serviço essencial, que é o caso 

ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento 

de conta regular, relativa ao mês do consumo.Precedente: “1. O Superior 

Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da 

interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de 

energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 

2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

09/10/2017)” (N.U 1005448-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

25/07/2019) Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de 

energia elétrica é considerado essencial e deve ser prestado pelas 

concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do 

disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Com relação ao pedido de 

troca do medidor, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores 

à concessão da tutela de urgência, eis que não está caracterizado o 

perigo da demora no presente caso, motivo pelo qual indefiro-o. Registro 

que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto isto e, presentes os 

requisitos autorizadores, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino que a ré reestabeleça o fornecimento de 

energia elétrica da Unidade Consumidora da autora, em razão do débito 

discutido nos autos (R$ 1.285,99. Em que pese a vedação do artigo 5º da 

Portaria-Conjunta N. 249, de 18 de Março de 2020, esta medida é urgente 

e deve ser cumprida por oficial plantonista. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo 

quando a situação será normalizada e designar uma data de audiência 

para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior redesignação 

(caso permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011804-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELY GONCALVES DE ARAUJO SILVA OAB - MT12323/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1011804-75.2019.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por 

danos morais proposta por Diocledes dos Santos Cruz em face de Pax 

Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda., ambos qualificados. Relata a 

inicial que o autor resolveu adquirir um plano de assistência funerária da 

ré, a fim de usufruir dos benefícios dos serviços médicos para si e sua 

mãe, além dos serviços funerários. Assim, entrou em contato com a 

empresa, que enviou uma vendedora até ao Instituto dos Cegos, local 

onde trabalhava. Depois de lhe ser apresentadas as condições e 

finalizado todo o processo de contratação, pela vendedora Shirley, bem 

como paga a importância de R$ 155,00, sendo R$ 109,00 referente à 

adesão e R$ 46,00 referente à entrada do contrato de cessão de direito 

de uso "ALA PREVER", recebeu a informação de que estava tudo certo e 

que em 10 (dez) dias chegariam os cartões para titular e dependente. 

Passados esses 10 (dez) dias sem que os cartões tivessem chegado, 

telefonou para a ré e, para seu espanto e constrangimento, fora informado 

que a Assessoria Jurídica da Empresa não havia aprovado o seu contrato, 

que deveria ser assinado por duas testemunhas, por tratar-se de pessoa 

com deficiência visual, nos termos do art. 595, CC. Sustenta que a ré o 

enquadrou numa situação na qual não pertence, pois se trata de pessoa 

com deficiência visual, mas não analfabeta. Diante disso, requer a 

concessão liminar da tutela de urgência para determinar que a ré proceda 

a efetivação do contrato de prestação de serviço funerário com o Autor. É 

o necessário. 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 procurou a ré para contratar um 

plano de assistência funerária para si e sua mãe, porém, como o mesmo 

possui deficiência visual, a ré exige a assinatura de duas testemunhas 

para a concretização do negócio jurídico. Em que pesem as 

considerações feitas pelo autor, no sentido de não concordar com a 

exigência da empresa ré porque não é analfabeto, verifica-se que a 

finalidade do ato é a proteção do próprio consumidor, uma vez que o 

contrato e demais documentos preenchidos não estão em Braile (sistema 

adequado de leitura para deficientes visuais). Ainda que a regra do artigo 

595, do Código Civil não tenha sido instituída especificamente para 

deficientes visuais, a mesma é costumeiramente utilizada para situações 

como esta, por analogia. Da mesma forma, o disposto no artigo 1.867, do 

Código Civil, que dispõe: “Ao cego só se permite o testamento público, que 

lhe será lido, em voz alta, duas vezes, uma pelo tabelião ou por seu 

substituto legal, e a outra por uma das testemunhas, designada pelo 

testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento.” 

Desta feita, nesta análise de cognição sumária, não vislumbro que a ré 

esteja querendo constranger o autor, mas somente proteger os direitos de 

ambas as partes, uma vez que a assinatura de duas testemunhas no 

contrato entabulado de maneira alguma retirará ou diminuirá a capacidade 

civil da parte, assegurada no artigo 1º, do Código Civil. Com estas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 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. Diante 

da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo Coronavirus – que 

assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação. Nesse caso, de prorrogação da situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do 

ato apenas retardará o andamento do processo. 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 empreenderem esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da 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. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor 

(art. 98, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1031204-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES H. FURTADO ARMARINHOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031204-12.2018.811.0041 DECISÃO Antonia 

Aparecida da Cruz propôs ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais com tutela de urgência antecipada incidental 

em desfavor de Charles H. Furtado Armarinhos ME., ambas qualificadas. 

Narra a inicial que a autora, ao tentar efetuar compras no nas Lojas Capim 

Cidreira e Concessionária de Automóvel, foi surpreendida pela informação 

de que seu nome estava incluso no cadastro de restrição ao crédito - 

SCPC, por uma dívida adquirida junto à ré. A autora informa que já tentou 

corrigir a situação em processo anterior (n. 8056884-34.2017.811.0001 – 

1º JEC de Cuiabá/MT), mas a parte ré nunca compareceu às audiências e 

nem atende o telefone, culminando em arquivamento do feito. Assim, vem 

à Justiça Comum, de maneira mais abrangente, para resolver a restrição 

em seu nome, pois jamais, teve relação alguma com a ré. Sustenta que 

jamais residiu em Goiânia/GO, nem mesmo conhece o referido Estado, e 

nunca adquiriu qualquer produto, seja para costura ou quaisquer itens 

desta natureza, desconhecendo totalmente o débito. Requer a concessão 

da tutela de urgência antecipada incidental em caráter liminar, para 

determinar que a ré retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de aplicação de multa diária. Emenda à inicial (Id 15825367). É o 

relatório. Decido. Diante dos documentos apresentados, concedo os 

benefícios da justiça gratuita à autora (art. 98, CPC). A pretensão almejada 

diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em 

caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Nota-se que os requisitos são cumulativos, sendo que a 

presença de um não elide a necessidade de demonstração do outro. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – 
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AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA 

LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão 

da medida antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Considerando que a Agravante possui outros apontamentos nos 

cadastros de proteção ao crédito que são originários de credores 

diversos, inexiste perigo da demora de modo a possibilitar a concessão da 

liminar em sede de tutela de urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, 

Publicado no DJE 16/08/2018) In casu, a autora aduz desconhecer 

totalmente a origem do débito cobrado pela ré e que ensejou a inclusão de 

seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em 

07/03/2014. Entretanto, analisando o extrato trazido pela autora, nota-se 

que seu nome já se encontrava restrito por determinação do credor Blind 

Lux desde 27/03/2010. Logo, nesta análise de cognição sumária falta 

comprovação de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, haja vista que além de a restrição de crédito 

ora discutida ser antiga, a autora possui restrição anterior, não 

evidenciando o invocado perigo de dano. À par destas considerações, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Desnecessário o 

aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, 

haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos completamente 

apresentados. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. 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 empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da 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. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034455-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON DOS SANTOS DULTRA (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 COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1034455-38.2018.8.11.0041 Decisão 

WASHINGTON DOS SANTOS DULTRA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 10 de dezembro 

de 2017, 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 as preliminares de falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. Intimados para especificarem 

provas finais, requereram pela designação de perícia médica. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por WASHINGTON DOS 

SANTOS DULTRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. 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). A seguradora ré 

alegou a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir ante 

a ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos prova de que buscou a via administrativa e não obteve 

exito, razão pela qual rejeito a preliminar. 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 10 de dezembro de 2017, adquiriu 

invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial 

requerida por ambas as partes. 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 por ambas as partes, esta deverá ser rateada 

proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo a parte autora 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. 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 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 abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002360-86.2017.8.11.0041
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ALEX ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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. 1002360-86.2017.8.11.0041 Decisão 

ALEX ALVES LIMA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima 

de acidente automobilístico em 25 de setembro de 2016, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Tentativa de conciliação infrutífera. A 

parte ré contestou a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da 
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seguradora Líder no polo passivo da demanda e arguindo as preliminares 

de falta de interesse de agir pelo pagamento proporcional ao dano e 

pendência documental. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por ALEX ALVES LIMA 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). De 

igual modo, rejeito a preliminar de carência da ação pela falta de interesse 

de agir sob argumento de que já realizou o pagamento da indenização ao 

autor administrativamente, uma vez que o adimplemento parcial do seguro 

não obsta o pleito judicial do complemento do valor. Outrossim, rejeito a 

preliminar de ausência de documentos essenciais a regulação do sinistro 

ao argumento de que estão ilegíveis, uma vez que da análise acurada dos 

autos constata-se que os documentos acostados não se encontram 

totalmente ilegível, ou seja, de maneira que impossibilita a capacidade de 

leitura por completo. Ademais, os números da cédula de identidade e do 

cadastro de pessoas físicas do demandante foram informados na 

exordial. 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 25 de setembro de 2016, adquiriu invalidez permanente. Para 

tanto, defiro a produção de prova pericial requerida pela parte ré, devendo 

estar arcar com o ônus de sua realização. Considerando que a parte 

autora reside em Tangará da Serra - MT, a perícia deverá ser realizada no 

Juízo de sua residência, haja vista o disposto no art. 8º do Código de 

Processo Civil: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. ” Expeça-se carta 

precatória ao juízo da Comarca de Tangará da Serra, a fim de realizar a 

perícia judicial para que seja constatada eventual invalidez decorrente dos 

fatos narrados na exordial e, caso positivo, sua extensão, devendo a 

missiva ser instruída com os quesitos formulados pelas partes, bem como 

com os quesitos do Juízo, quais sejam: I. Se a parte autora foi acometida 

de invalidez permanente? II. Se há nexo de causalidade entre a invalidez 

permanente e o acidente automobilístico sofrido? III. Se a invalidez 

permanente é de natureza total ou parcial? IV. Na hipótese de invalidez 

permanente parcial, qual o grau de invalidez suportado, tomando-se em 

conta o disposto pelo artigo 3º, parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei n. 

6.194/74 e o anexo do diploma legal? Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022055-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DE ALMEIDA MEDEIROS (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1022055-26.2017.8.11.0041 Decisão 

MARLON DE ALMEIDA MEDEIROS 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 06 de maio de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Tentativa de 

conciliação infrutífera. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a preclusão da prova pericial eis que o autor não 

compareceu a audiência de conciliação, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo, comprovante de 

residência em nome de terceiro e ausência do laudo do IML. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. Intimados 

para especificarem suas provas finais, ambas requereram a designação 

de perícia médica. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por MARLON DE ALMEIDA MEDEIROS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Quanto a alegação 

de ausência do autor no mutirão, tenho que a mesma não merece 

prosperar, haja vista que a ausência do autor na audiência de conciliação 

não enseja a extinção do feito, quando muito pode ser interpretada como 

desinteresse em conciliar. Com estas considerações afasto a tese 

suscitada. 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). A preliminar de 

falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Da mesma forma, não merece guarida a preliminar de 

ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se mostra 

indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por outros 

meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). 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 06 de maio de 2017, adquiriu invalidez permanente. Para tanto, 

defiro a produção de prova pericial requerida por ambas as partes. 

Nomeio como perito(a) do Juízo o 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; na hipótese de invalidez 

permanente parcial, apontar qual o grau da invalidez; e responder, ainda, 

aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se o perito para cumprir ao 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, levando em consideração 

a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos 

nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). 

Como a perícia foi requerida por ambas as partes, esta deverá ser rateada 

proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo a parte autora 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. 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 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, 27 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011922-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ALVES FIRMO DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1011922-22.2017.8.11.0041 Decisão 

JUNIOR ALVES FIRMO DE CAMARGO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 09 de fevereiro de 

2017, 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 as preliminares de falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo e comprovante de residência em 

nome de terceiro. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por JUNIOR ALVES FIRMO DE CAMARGO 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). A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. De igual modo, rejeito a preliminar de 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação por 

ausência de comprovante de residência em nome do autor, eis que o 

documento é dispensável ao julgamento da lide. 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 09 de fevereiro de 2017, adquiriu 

invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial 

requerida por ambas as partes. Nomeio como perita do Juízo a Dra. Mairy 

Noce Brasil, com endereço profissional na Rua G, n. 10, Bairro Miguel Sutil, 

Cuiabá MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020, 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 a perita 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 a parte autora 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. 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 à perita nomeada 

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, 27 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016910-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1016910-86.2017.8.11.0041 Decisão 

LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA 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 14 de abril 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 as preliminares de falta de interesse de agir pelo 

pagamento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA 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). De 

igual modo, rejeito a preliminar de carência da ação pela falta de interesse 

de agir sob argumento de que já realizou o pagamento da indenização ao 

autor administrativamente, uma vez que o adimplemento parcial do seguro 

não obsta o pleito judicial do complemento do valor. 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 14 de abril de 2015, adquiriu invalidez 

permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial requerida por 

ambas as partes. Nomeio como perito do Juízo o 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; na hipótese de invalidez 

permanente parcial, apontar qual o grau da invalidez; e responder, ainda, 

aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se o perito para cumprir ao 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, levando em consideração 

a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos 

nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). 

Como a perícia foi requerida por ambas as partes, esta deverá ser rateada 

proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo a parte autora 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. 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 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002542-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN LAURENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1002542-72.2017.8.11.0041 Decisão 

JHONATAN LAURENTINO DA SILVA 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 14 de fevereiro de 

2016, 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 as preliminares de falta de interesse de agir pelo 

pagamento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Intimados para especificarem provas finais(ID 

13457715), parte ré requereu pela realização da perícia médica(ID 

13509592). Parte autora quedou-se inerte(ID 15381125) É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JHONATAN 

LAURENTINO DA SILVA 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). Rejeito a preliminar 

de carência da ação pela falta de interesse de agir sob argumento de que 

já realizou o pagamento da indenização ao autor administrativamente, uma 

vez que o adimplemento parcial do seguro não obsta o pleito judicial do 

complemento do valor. 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 14 de fevereiro de 2016, adquiriu invalidez permanente. Para 

tanto, defiro a produção de prova pericial requerida pela parte ré, devendo 

estar arcar com o ônus de sua realização. Considerando que a parte 

autora reside em Pontes e Lacerda / MT, a perícia deverá ser realizada no 

Juízo de sua residência, haja vista o disposto no art. 8º do Código de 

Processo Civil: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. ” Expeça-se carta 

precatória ao juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a fim de realizar 

a perícia judicial para que seja constatada eventual invalidez decorrente 

dos fatos narrados na exordial e, caso positivo, sua extensão, devendo a 

missiva ser instruída com os quesitos formulados pelas partes, bem como 

com os quesitos do Juízo, quais sejam: I. Se a parte autora foi acometida 

de invalidez permanente? II. Se há nexo de causalidade entre a invalidez 

permanente e o acidente automobilístico sofrido? III. Se a invalidez 

permanente é de natureza total ou parcial? IV. Na hipótese de invalidez 

permanente parcial, qual o grau de invalidez suportado, tomando-se em 

conta o disposto pelo artigo 3º, parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei n. 

6.194/74 e o anexo do diploma legal? Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004918-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENYA FERNANDA MAURICIO DE LIMA (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:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1004918-31.2017.8.11.0041 Decisão 

KENYA FERNANDA MAURICIO DE LIMA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 28 de setembro 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 as preliminares de falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo, pendência documental e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. Intimados para 

especificaram suas provas finais (ID 19045009), parte ré requereu pela 

realização da perícia médica (ID 19172720). Parte autora quedou-se inerte 

(ID 20830395). É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por KENYA FERNANDA MAURICIO DE LIMA 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). Rejeito a preliminar de ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro ao argumento de que estão ilegíveis, uma vez que da 

análise acurada dos autos constata-se que os documentos acostados 

não se encontram totalmente ilegível, ou seja, de maneira que impossibilita 

a capacidade de leitura por completo. Ademais, os números da cédula de 

identidade e do cadastro de pessoas físicas do demandante foram 

informados na exordial. De igual modo, rejeito a preliminar de ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação por ausência de 

comprovante de residência em nome do autor, eis que o documento é 

dispensável ao julgamento da lide. Outrossim, rejeito a preliminar de 

carência da ação pela falta de interesse de agir sob argumento de que já 

realizou o pagamento da indenização ao autor administrativamente, uma 

vez que o adimplemento parcial do seguro não obsta o pleito judicial do 

complemento do valor. 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 28 de setembro de 2015, adquiriu invalidez permanente. Para 

tanto, defiro a produção de prova pericial requerida pela parte ré, devendo 

estar arcar com o ônus de sua realização. Considerando que a parte 

autora reside em Tangará da Serra-MT, a perícia deverá ser realizada no 

Juízo de sua residência, haja vista o disposto no art. 8º do Código de 

Processo Civil: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. ” Expeça-se carta 

precatória ao juízo da Comarca de Tangará da Serra-MT, a fim de realizar 

a perícia judicial para que seja constatada eventual invalidez decorrente 

dos fatos narrados na exordial e, caso positivo, sua extensão, devendo a 

missiva ser instruída com os quesitos formulados pelas partes, bem como 

com os quesitos do Juízo, quais sejam: I. Se a parte autora foi acometida 

de invalidez permanente? II. Se há nexo de causalidade entre a invalidez 

permanente e o acidente automobilístico sofrido? III. Se a invalidez 

permanente é de natureza total ou parcial? IV. Na hipótese de invalidez 

permanente parcial, qual o grau de invalidez suportado, tomando-se em 

conta o disposto pelo artigo 3º, parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei n. 

6.194/74 e o anexo do diploma legal? Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011638-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BARBOSA 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 COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1011638-14.2017.8.11.0041 Decisão 

ELIAS BARBOSA DA SILVA 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 01 de fevereiro de 2017, 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 as 

preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo, pendência documental e comprovante de residência em 

nome de terceiro. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Intimados para especificarem provas finais (ID 

19705808), requereram a realização da prova pericial médica (ID 

19824738 e 19868180). É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por ELIAS BARBOSA DA SILVA 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). Rejeito a preliminar de requerimento administrativo com 

regulação pendente, vez que a seguradora deve examinar os 

requerimentos apresentados pelos cidadãos em prazo razoável. Indefiro o 

pedido de suspensão do feito, ante a inércia da seguradora em analisar os 

casos dos segurados, o judiciário não pode furtar-se à apreciação da 

questão. A seguradora ré alegou a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos documentos que 

comprovam que a ré impôs obstáculo ao protocolo do requerimento 

administrativo do segurado, de sorte que resta configurado o interesse de 

agir da parte autora. Ademais, a simples apresentação de contestação 

arguindo matérias de mérito é documento hábil de comprovar a resistência 

da parte ré em analisar o caso dos segurados (TJMT, Ap 88175/2016), e 

não há necessidade de a parte esgotar a via administrativa para 

possibilitar seu ingresso em Juízo, sob pena de violação do direito 

constitucional de acesso ao Judiciário. Com estas considerações, rejeito a 

preliminar suscitada. 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 01 de fevereiro de 2017, adquiriu invalidez permanente. Para 

tanto, defiro a produção de prova pericial requerida pela parte ré, devendo 

estar arcar com o ônus de sua realização. Considerando que a parte 

autora reside em Rondonópolis/MT, a perícia deverá ser realizada no Juízo 

de sua residência, haja vista o disposto no art. 8º do Código de Processo 

Civil: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e 

às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. ” Expeça-se carta precatória ao 

juízo da Comarca de Rondonópolis, a fim de realizar a perícia judicial para 

que seja constatada eventual invalidez decorrente dos fatos narrados na 

exordial e, caso positivo, sua extensão, devendo a missiva ser instruída 

com os quesitos formulados pelas partes, bem como com os quesitos do 

Juízo, quais sejam: I. Se a parte autora foi acometida de invalidez 

permanente? II. Se há nexo de causalidade entre a invalidez permanente e 

o acidente automobilístico sofrido? III. Se a invalidez permanente é de 

natureza total ou parcial? IV. Na hipótese de invalidez permanente parcial, 

qual o grau de invalidez suportado, tomando-se em conta o disposto pelo 

artigo 3º, parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 e o anexo do 

diploma legal? Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011588-51.2018.8.11.0041
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1011588-51.2018.8.11.0041 Decisão 

MIRACY CARLOS SANTANA DE JESUS propôs ação de cobrança de 

diferença de despesas médicas do seguro DPVAT em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 17 de julho de 2017, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. Tentativa de conciliação infrutífera. A parte ré 

contestou a ação arguindo a preliminar de falta de interesse de agir pela 

carência da ação, eis que ouve pagamento efetivo da cobertura do 

seguro. No mérito, defende a improcedência do pedido de reembolso. 

Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de 

acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Intimados para especificarem provas finais, 

parte ré não pretende a produção de provas e pleiteia o julgamento 

antecipado da lide, enquanto parte autora requereu a designação de 

perícia médica. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por MIRACY CARLOS SANTANA DE JESUS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a 

preliminar de carência da ação pela falta de interesse de agir sob 

argumento de que já realizou o pagamento da indenização ao autor 

administrativamente, uma vez que o adimplemento parcial do seguro não 

obsta o pleito judicial do complemento do valor. 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 17 de julho de 2017, adquiriu invalidez 

permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial requerida pela 

parte autora, devendo estar arcar com o ônus de sua realização.Contudo, 

sendo o autor beneficiário da JG, a perícia deverá ser paga integralmente. 

Porém, o Estado deverá arcar com a perícia, caso a ação seja julgada 

improcedente. Considerando que a parte autora reside em Colíder/MT, a 

perícia deverá ser realizada no Juízo de sua residência, haja vista o 

disposto no art. 8º do Código de Processo Civil: “Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. ” Expeça-se carta precatória ao juízo da 

Comarca de Colíder/MT, a fim de realizar a perícia judicial para que seja 

constatada eventual invalidez decorrente dos fatos narrados na exordial 

e, caso positivo, sua extensão, devendo a missiva ser instruída com os 

quesitos formulados pelas partes, bem como com os quesitos do Juízo, 

quais sejam: I. Se a parte autora foi acometida de invalidez permanente? II. 
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Se há nexo de causalidade entre a invalidez permanente e o acidente 

automobilístico sofrido? III. Se a invalidez permanente é de natureza total 

ou parcial? IV. Na hipótese de invalidez permanente parcial, qual o grau de 

invalidez suportado, tomando-se em conta o disposto pelo artigo 3º, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 e o anexo do diploma legal? 

Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 27 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015910-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015910-17.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos 

morais e pedido liminar proposta por Odirley Nobre de Almeida em face de 

Telefônica Brasil S/A, ambos qualificados e representados nos autos. 

Narra o autor que contratou junto à ré um plano pré-pago para uma linha 

móvel com internet 3G, tendo sido acordado que a ré encaminharia para a 

sua residência o chip cadastrado no plano aderido que, contudo, jamais foi 

enviado. Aduz que recebeu uma cobrança da ré no valor de R$ 

275,57(duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), 

vencida em 26/03/2018, vinculada aos números de telefone 

(65)99675-8188 e (65)99682-6337, a qual se afigura indevida, eis que os 

serviços de telefonia móvel jamais foram prestados. Diante disso, requer a 

concessão da tutela de urgência para que a ré se suspenda a cobrança 

questionada, bem com se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. No mérito, pugna pela declaração de inexigibilidade da 

dívida e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial, vieram os 

documentos. O pedido de concessão da tutela de urgência restou 

indeferido (id. 13668195). A autora aditou a inicial (id. 13805542). 

Realizada a audiência de conciliação, as partes não chegaram à 

autocomposição (id. 15259132). Citada, a ré ofertou contestação, em que 

arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova na 

espécie. No mérito, defende a improcedência dos pedidos iniciais, sob o 

argumento de existência de relação jurídica firmada pelo autor por meio da 

contratação de linha telefônica móvel, bem como da utilização dos 

serviços que ensejou a emissão de cobranças (id. 15311628). O autor 

impugnou a contestação (id. 15397725). Instadas as partes a 

especificarem as provas a produzir, a ré requereu o julgamento 

antecipado da lide (id. 21806123), enquanto o autor nada manifestou. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Como visto do 

relatório, trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais e pedido liminar proposta por Odirley Nobre 

de Almeida em face de Telefônica Brasil S/A. A relação existente entre as 

partes é de consumo, o que enseja a aplicabilidade ao presente caso das 

regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a 

inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Por essas 

razões, rejeito a preliminar arguida. O feito prescinde da produção de 

provas para prolação de sentença com mérito. Assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme me permite o art. 355, inc. I, e 

artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 01/CNJ), do Código de Processo Civil. 

Segundo consta dos autos, o autor contratou junto à ré um plano pré-pago 

para uma linha móvel, tendo sido acordado que a ré encaminharia para a 

sua residência o chip cadastrado no plano aderido, o qual jamais foi 

enviado. Aduz que recebeu uma cobrança da ré no valor de R$275,57 

(duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) vencida 

em 26/03/2018, vinculada aos números de telefone (65)99675-8188 e 

(65)99682-6337, a qual se afigura indevida, eis que os serviços de 

telefonia móvel jamais foram prestados. Citada, a ré defendeu a 

legitimidade do débito cobrado, ao argumento de que o autor habilitou uma 

linha telefônica, o que resultou na emissão de faturas mensais em seu 

nome, as quais foram pagas de forma regular entre os meses de 

dezembro e fevereiro de 2018. Para comprovar suas alegações, 

apresentou o contrato assinado pelo autor, bem como telas sistêmicas. In 

casu, o autor não nega que contratou os serviços da ré, mas afirma que 

não recebeu o chip cadastrado no plano contratado, de forma que os 

serviços jamais foram prestados. Em que pesem os argumentos aduzidos 

na defesa, a jurisprudência tem sido uníssona no sentido de que os “print 

screen” de telas sistêmicas não são suficientes a comprovarem a 

legitimidade do débito. Nesse sentido: APELAÇÕES - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - 

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada 

não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual 

entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da 

efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato 

gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), 

a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 

0049105-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a 

cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

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. 4. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido. (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - CONDENAÇÃO À MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÕES 

AFASTADAS - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1- A parte recorrida 

não apresentou prova da origem do débito negativado, não se 

desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte recorrente. 2- As telas sistêmicas juntadas à 

defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as 

partes. 3- Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi 
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indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos 

moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do 

CDC.4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o 

dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano 

in re ipsa. 5- Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, se faz 

necessário à existência de provas da ocorrência de hipóteses insculpidas 

no artigo 80 do CPC, pressupostos estes ausentes no caso em apreço.6- 

Inexistindo crédito em favor da recorrida, já que há conduta ilícita por ela 

praticada, é indevido o pedido contraposto. 7- Não comprovada a 

legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se 

impõe. 8- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019) Ora, cabia à parte ré fazer prova de que o autor utilizou 

de seus produtos e/ou serviços e não efetuou o pagamento, 

demonstrando a legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 373, 

inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se 

desincumbiu. Diante da ausência de documento eficaz para comprovar a 

regular prestação de serviços, impõe-se a declaração de inexistência do 

débito. De outro lado, no que diz respeito ao dano moral, não vislumbro a 

sua ocorrência, eis que, no caso concreto, a ré não praticou qualquer 

conduta capaz de ensejá-lo, seja a suspensão indevida dos serviços ou a 

negativação indevida do nome do autor. No sentido de que a mera 

cobrança indevida por si só não enseja reparação por dano moral, é o 

recente entendimento: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO 

MORAL ARBITRADO NO VALOR DE R$6.000,00(seis mil reais) – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de recurso 

interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados 

na inicial. Aduz a Recorrente que as cobranças realizadas são lícitas, 

posto que, a Autora possui mais de uma conta em seu nome, bem como 

esta deixou de adimplir com suas obrigações. Ausência de débitos 

inadimplidos, cobrança indevida certificada, entretanto, inexiste 

negativação, tampouco protesto em nome da parte Autora, sendo assim, 

dano moral não configurado. Sentença que merece reforma, para afastar 

a condenação em danos morais, mantendo-se inalterada no que tange a 

inexigibilidade dos débitos e contratação de supostas contas. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar o feito 

improcedente. (N.U 1001740-33.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL, 

PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019 – Negritei)” RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – 

SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE AUTORA 

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA – AUSENCIA 

DE DANO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c 

pedido de danos morais. Em análise dos autos, verifica-se que restou 

demonstrado a ocorrência de cobranças por débitos não contratados, no 

importe de R$ 11.144,94 (onze mi, cento e quarenta e quatro reais e 

noventa e quatro centavos), de forma que tal débito deve ser considerado 

indevido. No tocante ao dano moral, tenho que este não restou 

configurado, mormente quando a mera cobrança, por si só, não gera 

dever de indenizar.Com efeito, denota-se que a parte autora não fez 

prova de dano extrapatrimonial, tampouco que teve seu nome negativado 

em razão dos débitos aqui discutidos, não caracterizando, assim, o dano 

moral. Sentença mantida.Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1007364-73.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019 - Negritei)” “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS 

ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 

– NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS 

INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação 

do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. 

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a 

título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”. Não havendo 

comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi 

interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, 

inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil 

não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão 

das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo ante”. 

Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano moral. 

Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019 - Negritei)” A par dessas 

considerações, a improcedência do pedido de condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe. 

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e pedido liminar 

proposta por Odirley Nobre de Almeida em face de Telefônica Brasil S/A 

para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de 

R$275,57(duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), 

vencido em 26/03/2018. Custas e despesas processuais pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §8º, ambos do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021413-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JORDE DE SOUZA (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:

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° 1021413-82.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

31531593). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041223-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GOMES BENTO (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1041223-43.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 
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obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

31543382). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033930-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERNANDO PROENCA ARAUJO (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033930-56.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

31405794). 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: 1014523-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIEGO POLACHINI (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014523-30.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

31557532). 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: 1046627-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADALBERTO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1046627-75.2019.8.11.0041 SENTENÇA JOSE 

ADALBERTO DE FIGUEIREDO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 03 de setembro de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo e 

impugnação a justiça gratuita. No mérito, defende a inexistência de prova 

da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por JOSE 

ADALBERTO DE FIGUEIREDO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de 

falta de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos diversos 

documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs 

obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Quanto a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita 

deferido à parte autora, razão não assiste a impugnante, eis que a parte 

apresentou documentos que comprovaram a sua hipossuficiência. 

Ademais, a impugnante, por sua vez, apesar das alegações, não trouxe 

quaisquer elementos de convicção a este Juízo a fim de desconstituir a 

hipossuficiência da impugnada. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 

fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na mão esquerda e no tornozelo esquerdo, ambas computadas em 

50% (ID 29517786). Neste caso, para lesão de uma das mãos o 

percentual é de 70%, dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%. Já a 

perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%. Dessa forma, 

50% de 25% corresponde a 12,5%. Somando as lesões, tem-se o 

percentual total de 47,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar 

a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 
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indenização deve corresponder a 47,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos 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, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JOSE ADALBERTO 

DE FIGUEIREDO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 6.412,50 (seis mil 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045916-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE DE OLIVEIRA BARBOSA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045916-70.2019.8.11.0041 SENTENÇA ROSINETE 

DE OLIVEIRA BARBOSA SANTOS propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório DPVAT 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 22 de maio de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial por 

ausência de documentos e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

ROSINETE DE OLIVEIRA BARBOSA SANTOS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que a parte autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do 

valor da causa, eis 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 requerida na exordial 

é meramente estimativa. Por fim, rejeito a preliminar de inépcia da petição 

inicial por ausência de documentos, haja vista o entendimento do o E. TJMT 

de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na petição inicial, acerca do VEÍCULO 

envolvido no acidente de trânsito não caracteriza prejuízo à defesa da 

seguradora ré, mormente para averiguar se houve ou não o recolhimento 

do seguro DPVAT, uma vez que a falta de pagamento do prêmio relativo 

ao seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização (Súmula 257/STJ). (N.U 0018306-23.2014.8.11.0041; 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016)." 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no joelho direito computada em 75% (ID 

29518929). Neste caso, para a perda de mobilidade do joelho o percentual 

é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ROSINETE DE 

OLIVEIRA BARBOSA SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019048-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019048-55.2019.8.11.0041 SENTENÇA DIEGO 

ALEXANDRE DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais 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 10 de maio de 2018, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de adequação do 

valor da causa. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por DIEGO ALEXANDRE DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Igualmente, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis 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 requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na mão esquerda computada em 50% (ID 25445526). Neste caso, 

para lesão de uma das mãos o percentual é de 70%. Dessa forma, 50% 

de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por DIEGO ALEXANDRE DA SILVA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar 

a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1018330-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADINE CARVALHO CAMARCO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA OAB - MG87718 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018330-58.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização movida por ARIADINE CARVALHO CAMARCO 

LIMA em desfavor de MRV ENGENHARIA, já qualificados nos autos. As 

partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (ID 22166760). As partes estão devidamente representadas 

e seus advogados têm poderes para transigir. Tratando-se de direito 

disponível e estando as partes devidamente representadas, homologo o 

acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do 

art. 487, III, b do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020710-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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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° 1020710-88.2018.8.11.0041 SENTENÇA PAULO 

HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais 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 10 de junho de 2018, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo, ausência de comprovante de 

residência em nome do autor, irregularidade na representação e 

impugnação a justiça gratuita. No mérito, defende a inexistência de prova 

da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por PAULO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, eis que o documento é 

dispensável ao julgamento da lide. Por fim, rejeito a preliminar de 

irregularidade na representação, eis que a procuração outorgada pelo 

autor foi devidamente outorgada, com assinatura a rogo e mais duas 

testemunhas, nos termos dos arts. 654 do Código Civil c/c 38 do CPC e 

orientação do CNJ. Quanto a impugnação ao benefício da assistência 

judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste a impugnante, 

eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a sua 

hipossuficiência. Ademais, a impugnante, por sua vez, apesar das 

alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a 

fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O boletim de ocorrência 

apresentado pela parte autora é suficiente para comprovar a ocorrência 

do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao 

local do fato, havendo, inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. 

Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo 

contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do 

fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão na estrutura craniana computada em 25% e no membro 

superior direito computada em 75% (ID 25445897). Neste caso, para lesão 

de órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 100%, dessa 

forma, 25% de 100% corresponde a 25%. Já para lesão de um dos 

membros superiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 75% de 70% 

corresponde a 52,5%. Somando as lesões, tem-se o percentual total de 

77,50%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 77,50% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por PAULO 

HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021255-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DONATO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021255-61.2018.8.11.0041 SENTENÇA THIAGO 

DONATO DE SOUZA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 
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obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais 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 29 de maio de 2018, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial por ausência de 

documentos e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por THIAGO DONATO DE SOUZA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de documentos indispensáveis ao processamento da demanda, 

uma vez que os números da cédula de identidade e do cadastro de 

pessoas físicas do demandante foram informados na exordial, bem como 

juntados ao ID 14184231. Da mesma forma, o município e a Unidade da 

Federação onde ocorreu o sinistro foram devidamente informados na 

lavratura da certidão de ocorrência juntada ao ID 14184235. Quanto a 

alegação de ausência de informações sobre o veículo envolvido no 

sinistro, o E. TJMT já firmou o entendimento de que "A AUSÊNCIA de 

DADOS, na petição inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no acidente de 

trânsito não caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, mormente 

para averiguar se houve ou não o recolhimento do seguro DPVAT, uma 

vez que a falta de pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório não 

é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). 

(N.U 0018306-23.2014.8.11.0041; SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, 

Publicado no DJE 06/06/2016)." Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 

fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior esquerdo computada em 50% (ID 25452173). 

Neste caso, para lesão de um dos membros inferiores o percentual é de 

70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por THIAGO 

DONATO DE SOUZA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015819-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHOU MAX SOARES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015819-24.2018.8.11.0041 SENTENÇA JHOU MAX 

SOARES FERREIRA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 16 de fevereiro de 2018, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo. 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 
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pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por JHOU MAX SOARES FERREIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da 

Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de 

falta de interesse de agir sob o argumento de que a parte autora não 

realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Superada a necessidade de comprovação da 

ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À 

medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como 

causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de 

nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro inferior esquerdo computada em 75%, no punho 

esquerdo computada em 75% e na estrutura crânio facial computada em 

10% (ID 25471331). Neste caso, para lesão de um dos membros inferiores 

o percentual é de 70%, dessa forma, 75% de 70% corresponde a 52,5%. 

Para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,75%. Já para lesão de órgãos e estruturas 

crânio-faciais o percentual é de 100%, dessa forma, 10% de 100% 

corresponde a 10%. Somando as lesões, tem-se o percentual total de 

81,25%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 81,25% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JHOU MAX SOARES FERREIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024644-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT PATRICK MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024644-20.2019.8.11.0041 SENTENÇA ROBERT 

PATRICK MARQUES DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT 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 19 de maio de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

pelo requerimento administrativo com pendência documental. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por ROBERT PATRICK MARQUES DA SILVA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares 

A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que a parte 

autora não realizou o entrega a documentação necessária não merece 

prosperar, tendo em vista que a ausência de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em 

razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a 

contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Igualmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis 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 requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Superada a necessidade de comprovação da 

ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À 

medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como 

causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de 

nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 
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possui lesão no ombro esquerdo computada em 75% (ID 26452422). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ROBERT PATRICK MARQUES DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024585-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYTON FERNANDO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024585-32.2019.8.11.0041 SENTENÇA GLEYTON 

FERNANDO DA SILVA SANTOS propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 11 de março de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por GLEYTON FERNANDO DA SILVA SANTOS em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar 

de falta de interesse de agir sob o argumento de que a parte autora não 

realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo. Igualmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis 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 requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no 4º dedo da mão esquerda computada em 75% (ID 26502533). 

Neste caso, para lesão de qualquer dos dedos das mãos o percentual é 

de 10%. Dessa forma, 75% de 10% corresponde a 7,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 7,5% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.012,50 (um mil 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, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por GLEYTON FERNANDO DA SILVA SANTOS em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034846-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN ZIMMERMANN DIAS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034846-56.2019.8.11.0041 SENTENÇA CRISTIAN 

ZIMMERMANN DIAS propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais 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 14 de outubro de 2018, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa, defeito na representação e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c 

indenização por danos morais ajuizada por CRISTIAN ZIMMERMANN DIAS 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares 

A seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis 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 requerida na exordial é meramente 

estimativa. Por fim, rejeito a preliminar de defeito na representação, vez 

que da análise acurada dos autos verifica-se que a assinatura do autor no 

instrumento de procuração é semelhante a assinatura exarada no laudo 

de avaliação médica realizado perante a Central de Conciliação, 

oportunidade em que esteve pessoalmente nas instalações do Fórum. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro esquerdo computada em 75% (ID 26512222). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por CRISTIAN 

ZIMMERMANN DIAS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034563-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA REGINA ZANONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034563-33.2019.8.11.0041 SENTENÇA GRAZIELA 
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REGINA ZANONI propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 23 de maio de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por GRAZIELA REGINA ZANONI em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que a parte autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Igualmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis 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 requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior direito computada em 25% (ID 26515590). Neste 

caso, para lesão de um dos membros inferiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 25% de 70% corresponde a 17,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por GRAZIELA REGINA ZANONI em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019393-21.2019.8.11.0041
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WELLYSSON SOARES PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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° 1019393-21.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

WELLYSSON SOARES PRADO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais 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 23 de fevereiro de 2019, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa, inépcia da inicial por ausência de documentos e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais ajuizada por 

WELLYSSON SOARES PRADO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de 

falta de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos diversos 

documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs 

obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 
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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. Por 

fim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda, uma vez que os números 

da cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas do demandante 

foram informados na exordial, bem como juntados ao ID 19909959. Da 

mesma forma, o município e a Unidade da Federação onde ocorreu o 

sinistro foram devidamente informados na lavratura do boletim de 

ocorrência juntado ao ID 19909953. Quanto a alegação de ausência de 

informações sobre o veículo envolvido no sinistro, o E. TJMT já firmou o 

entendimento de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na petição inicial, acerca 

do VEÍCULO envolvido no acidente de trânsito não caracteriza prejuízo à 

defesa da seguradora ré, mormente para averiguar se houve ou não o 

recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de pagamento do 

prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a recusa do 

pagamento  da  i nden i zação  (Súmu la  257 /STJ ) .  (N . U 

0018306-23.2014.8.11.0041; SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016)." Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro esquerdo computada em 75% (ID 26554883). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por WELLYSSON 

SOARES PRADO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020260-14.2019.8.11.0041
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MARIA MENDES CORREIA PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020260-14.2019.8.11.0041 SENTENÇA MARIA 

MENDES CORREIA PIMENTA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de janeiro de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por MARIA MENDES CORREIA PIMENTA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A seguradora 

ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do 

prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos 

autos diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras 

vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos 

dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da 

parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis 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 requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 
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realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro direito computada em 50% (ID 26605405). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 

50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por MARIA MENDES CORREIA PIMENTA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019764-82.2019.8.11.0041 SENTENÇA RICARDO 

RAMOS MIRANDA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais 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 14 de abril de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por RICARDO RAMOS MIRANDA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis 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 requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A ré sustenta 

ser indevida a indenização securitária ao argumento de que a vítima, 

proprietária do veículo causador do acidente, não pagou o prêmio do 

seguro obrigatório. Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de 

Justiça que: “A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” 

(Súmula 257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela 

em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na estrutura torácica e no pé direito, ambas computadas em 10% (ID 

26621852). Neste caso, para lesão de órgãos e estruturas torácicas o 

percentual é de 100%. Dessa forma, 10% de 100% corresponde a 10%. 

Para lesão de um dos pés o percentual é de 50%, dessa forma, 10% de 
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50% corresponde a 5%. Somando as lesões, tem-se o percentual total de 

15%, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade 

das lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o 

dever de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do 

artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 

11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, 

como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) do valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve 

corresponder a 15% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 2.025,00 (dois mil 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, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por RICARDO 

RAMOS MIRANDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e 

cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020000-34.2019.8.11.0041 SENTENÇA JOILSOM 

DELMON DE OLIVEIR propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais 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 25 de abril de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por JOILSOM DELMON DE OLIVEIR em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis 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 requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. Em que pese a discordância do 

autor quanto a conclusão do laudo pericial, a perícia foi realizada por 

médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, 

especialista em ortopedia e traumatologia e com a anuência das partes. A 

perícia concluiu que a parte autora possui lesão no ombro direito 

computada em 25% (ID 26622242). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 25% de 25% 

corresponde a 6,25%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 6,25% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 
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personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por JOILSOM DELMON DE OLIVEIR em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar 

a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020280-05.2019.8.11.0041 SENTENÇA EDILSON 

CESAR GALICE propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente e 

reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 11 de fevereiro de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por EDILSON CESAR GALICE em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A seguradora ré alegou 

a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis 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 requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Depreende-se 

dos autos que o autor, em 11/02/2019, se deslocava em uma motocicleta 

por uma estrada recentemente terraplanada, quando se desequilibrou e 

tombou a motocicleta. Desta forma, resta claro que a motocicleta, veículo 

automotor em questão, foi causa determinante para ocorrência do evento 

danoso, independente das condições do local onde tenha ocorrido o 

sinistro. O acidente automobilístico está comprovado por meio de boletim 

de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do 

boletim de ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte 

autora e anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no ombro direito computada em 50% e no joelho direito 

computada em 75% (ID 26625050). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 50% de 25% 

corresponde a 12,5%. Para a perde de mobilidade do joelho o percentual 

também é de 25%, dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%. 

Somando as lesões, tem-se o percentual total de 31,25%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

31,25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por EDILSON CESAR 

GALICE em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos 

e dezoito reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027881-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN ESTAVAO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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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° 1027881-62.2019.8.11.0041 SENTENÇA AISLAN 

ESTAVAO FERREIRA DA COSTA propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente e 

reembolso de despesas de assistência médica e suplementares no valor 

de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 15 de abril de 2019, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

AISLAN ESTAVAO FERREIRA DA COSTA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A seguradora ré alegou 

a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A ré sustenta ser indevida a 

indenização securitária ao argumento de que a vítima, proprietária do 

veículo causador do acidente, não pagou o prêmio do seguro obrigatório. 

Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A 

falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 

257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor 

na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de 

lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior direito computada em 75%, na estrutura 

neurológica computada em 25% e no polegar direito computada em 50% 

(ID 27244295). Neste caso, para lesão de um dos membros inferiores o 

percentual é de 70%. Dessa forma, 75% de 70% corresponde a 52,5%. 

Para lesão da estrutura neurológica o percentual é de 100%, dessa forma, 

25% de 100% corresponde a 25%. Já para lesão do dedo polegar o 

percentual é de 25%, dessa forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%. 

Somando as lesões, tem-se o percentual total de 90%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 90% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

12.150,00 (doze mil cento e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. O autor postula, ainda, o 

ressarcimento de despesas suplementares no valor de R$ 59,00 

(cinquenta e nove reais). O artigo 5º da Lei n. 6.194/1974, que dispõe 

sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículo 

automotores via terrestres, estabelece 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 franquia de responsabilidade do segurado.” Os documentos 

carreados pelo autor, boletim ocorrência, histórico clinico e cupom fiscal 

me convencem de que foi vítima de acidente de trânsito, sendo submetido 

a tratamento médico, como demonstram citados documentos. O recibo 

acostado ao ID 21216494 guarda contemporaneidade com o sinistro 

narrado e demonstra que o autor necessitou dos produtos lá descritos e 

cobrados. Sendo assim, a parte autora faz jus ao recebimento das 

despesas despendidas com o tratamento médico, porém, até o limite 

estabelecido em lei, nos termos do artigo 3º, § 2º da Lei n. 6.194/1974. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por AISLAN ESTAVAO 

FERREIRA DA COSTA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora: a. a título 

de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 12.150,00 

(doze mil cento e cinquenta reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. b. a título de reembolso por despesas médicas e 

suplementares, o montante de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), 

devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária da data do seu efetivo desembolso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037462-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA ARAUJO SIQUEIRA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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° 1037462-04.2019.8.11.0041 SENTENÇA LEIA 

ARAUJO SIQUEIRA CASTRO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 
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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 02 de janeiro de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c 

indenização por danos morais ajuizada por LEIA ARAUJO SIQUEIRA 

CASTRO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de 

agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a 

parte autora trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a 

ré, por inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

direito computada em 25% (ID 27344615). Neste caso, para lesão de um 

dos membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 25% de 

70% corresponde a 17,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por LEIA ARAUJO 

SIQUEIRA CASTRO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000036-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA CYNTIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000036-26.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de pedido de liquidação de sentença proposta por CRISTIANA CYNTIA 

RIBEIRO em desfavor BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. em que foi 

formulado pedido de desistência antes do réu ser citado. Assim, nos 

termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Custas pela 

autora. Todavia, fica a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade 

judiciária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1030446-96.2019.8.11.0041
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MARIA IRENE RODRIGUES (REQUERENTE)

JOSE ALIRIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR OAB - MT0018529A (ADVOGADO(A))

KENNEDY MARQUES DIAS OAB - MT21701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030446-96.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação obrigação de fazer proposta por José Alirio Rodrigues, 

representado por Maria Irene Rodrigues, em face de Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico, em que foi comunicado o falecimento do 

autor (ID 30130302). Intimada, a ré concordou com a desistência do feito. 

É o relatório. Decido. Diante do falecimento do autor e como esta ação 

busca apenas obrigação de fazer para tratamento médico, extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX do CPC. Em 

consequência, revogo a tutela deferida no ID 21916724. Eventuais custas 

remanescentes pelo autor, beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019776-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRO SOUZA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de abril 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: 1029538-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 27 de abril 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: 1023787-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE CRISTINI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 27 de abril 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: 1029564-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSSON SANTIAGO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de abril 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: 1003148-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RUBIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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))

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, retificando o ato ordinatório anteriormente 

expedido, intimo as partes, via DJE para tomar ciência da perícia 

designada para o dia 13/06/2020, às 10:30 horas, devendo a parte Autora 

comparecer no seguinte endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá - MT. O perito 

solicita que a parte compareça sozinho ou se estritamente necessário com 

um acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria, 

devendo toda a documentação médico-legal estar disponível nos autos. 

Cuiabá, 17 de abril 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: 1006069-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO RENATO FRISKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, retificando o ato ordinatório anteriormente 

expedido, intimo as partes, via DJE para tomar ciência da perícia 

designada para o dia 13/06/2020, às 11:00 horas, devendo a parte Autora 

comparecer no seguinte endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá - MT. O perito 

solicita que a parte compareça sozinho ou se estritamente necessário com 

um acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria, 

devendo toda a documentação médico-legal estar disponível nos autos. 

Cuiabá, 17 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024051-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LAUREANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 18/05/2020, a partir das 08:00 

horas, devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua 

pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 - Tel.: 3641-7100 / 99635-6009. Deverá o periciado levar todos 

os documentos, atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) 
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que porventura possam ser uteis a confecção do laudo pericial.Cuiabá, 28 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005804-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE RAMIRES GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 28 de abril 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: 1004705-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 28 de abril 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: 1034848-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA DA CONCEICAO SALES (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 28 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014164-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA OAB - SP322158 (ADVOGADO(A))

ACLECIO RODRIGUES DA SILVA OAB - SP256676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. P. J. -. M. (REU)

 

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 Sala: 

Central de conciliação* Data: 10/08/2020 Hora: 10:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 28 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014164-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA OAB - SP322158 (ADVOGADO(A))

ACLECIO RODRIGUES DA SILVA OAB - SP256676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. P. J. -. M. (REU)

 

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 Sala: 

Central de conciliação* Data: 10/08/2020 Hora: 10:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 28 de abril 

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: 1025471-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEMERSON PEDROSO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de abril 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: 1011924-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRA ALVES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de abril 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: 1029259-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDVALDO SOUZA 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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 28 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 124 de 300



Processo Número: 1007688-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de Agosto de 2017 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007688-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de abril 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: 1058972-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 de abril 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: 1002638-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI ALVES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 28 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017313-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REU)

 

À luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por causa da impossibilidade 

ou excessiva dificuldade de comprovação do fato negativo alegado na 

petição inicial quanto aos créditos consignados supostamente 

contratados, e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação 

da defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, 

condição que o requerente ostenta na demanda, inegavelmente, 

determino, desde já, a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir a 

parte ré a fazer prova de que obedeceu às exigências legais para os 

descontos consignados mensais na conta bancária da autora. Assim, 

cabe à ré, além de contestar a ação, provar que foi expressamente 

autorizado pela autora a proceder aos descontos mensais consignados, 

instruindo a peça de defesa com a via original do contrato eventualmente 

celebrado, bem como a respectiva autorização para descontos em folha 

de pagamento. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 10.8.2020, às 8h, na Sala 7, que será realizada pela 

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

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de 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). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

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

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1009410-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORATA OHANA DOS SANTOS PEREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE DE BARROS IBARRA PAPA OAB - MT24582/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA OAB - MT26844/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Trata-se de “Embargos de Terceiro c/c Pedido de Tutela Antecipada” 

proposta por HONORATA OHANA DOS SANTOS PEREIRA, qualificada nos 

autos, em face de METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, por meio dos quais alega a embargante que a embargada, nos 

autos da ação monitória registrada sob o n. 1915422.62.2018.811.0041, 

proposta em face de Carlos Medrado Luiz EPP – Drogaria América, 

requereu, em sede de tutela de urgência, o arresto do imóvel objeto da 

matrícula n º 66.082, livro n º 02, do protocolo 179.220, de 04.12.2015, do 

5 º serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a. Circunscrição Imobiliária 

da Comarca de Cuiabá /MT. Esclarece que na referida matrícula 

encontra-se a Escritura Pública de Contrato de Abertura de Crédito 

Rotativo com Constituição de Fiança e Especial Hipoteca, lavrada no Livro 

nº 193, Folha 63/64v, do 5 º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a. 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, bem como a constrição 

dos bens da empresa Carlos Medrado Luz – EPP. Diz que adquiriu o imóvel 

no ano de 2015, quando passou a residir no local até os dias atuais, e que 
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no ano de 2016 firmou com a empresa Metta Distribuidora um Contrato de 

Abertura de Crédito Rotativo com Constituição de Fiança e Especial 

Hipotecária, lavrado em Escritura Pública no livro 193, fl. 63/63v, do 5º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais), dando em garantia hipotecária o imóvel objeto desta ação, com 

respectivo registro na matrícula do imóvel. Afirma que o negócio jurídico 

debatido na ação principal (ação monitória), em que pese as semelhanças 

materiais, não se confunde com o realizado entre a embargante e a 

distribuidora, especialmente porque sequer teve conhecimento do acordo 

firmado entre esta última e Carlos Medrado Luz – EPP – Drogaria América, 

executada na ação monitória. Salienta que, de acordo com os documentos 

anexados na ação monitória, o seu nome não é mencionado como parte 

integrante da transação comercial que levou a cabo a inadimplência e que 

as Notas Fiscais apresentadas foram todas emitidas em nome do 

destinatário Carlos Medrado Luz – EPP – Drogaria América, esclarecendo 

que, apesar da Notificação Extrajudicial mencioná-la como fiadora da 

empresa devedora, é certo que não há qualquer pacto de sua parte nesse 

sentido, inexistindo negociação contratual firmada. Ressalta que não deve 

prevalecer a constrição judicial por subsistir em garantia de dívida da qual 

não figura como insolvente, e, além do mais, por recair em bem do qual faz 

uso à moradia, portanto, impenhorável. Requer, liminarmente, seja 

desconstituído o arresto judicial realizado sobre o mencionado imóvel. 

Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. O pedido, como se vê, 

está ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo 

Civil, valendo assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão 

da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do 

art. 678 do referido instituto processual civil, comprovada a aquisição do 

imóvel litigioso, defere-se a tutela de urgência para suspender as medidas 

constritivas sobre o bem. Os documentos trazidos pela embargante 

demonstram que o arresto determinado na Ação Monitória n. 

1915422.62.2018.811.0041, proposta pela embargada em face de Carlos 

Medrado Luiz EPP – Drogaria América, foi realizado sobre o imóvel objeto 

da matrícula n 66.082, livro n º 02, do protocolo 179.220, de 04.12.2015, 

do 5 º serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a. Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá /MT. Infere-se dos documentos trazidos 

e também da comentada ação monitória (PJE) que foi lavrada Escritura 

Pública de Contrato de Abertura de Crédito Rotativo com Constituição de 

Fiança e Especial Hipoteca, tendo como outorgada cedente Metta 

Distribuidora de Medicamentos e Perfumaria Ltda, ora embargada, e como 

outorgante cessionária hipotecante Honorata Ohana dos Santos Pereira 

(embargante), nada se referindo, portanto, à empresa Carlos Medrado Luz 

EPP – Drogaria América, ré na ação monitória. Não foi carreado para o 

referido processo comprovação da existência de qualquer negócio jurídico 

celebrado entre a embargante e a empresa Drogaria América que 

justificasse a restrição judicial, o que levaria ao deferimento liminar do 

pleito. No entanto, a inicial da ação monitória foi instruída com cópia de uma 

notificação extrajudicial realizada pela embargada à embargante como 

fiadora da empresa Drogaria América, o que impede o deferimento da 

medida de urgência sem que antes seja dada oportunidade de 

manifestação da parte contrária. Assim, prorrogo a análise do pedido 

liminar para após manifestação da parte contrária no prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da intimação desta decisão. Decorrido o prazo, 

imediatamente conclusos. Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

requeridos (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005808-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, querendo, apresente 

impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015142-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON DE AGUIAR (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

 

Intime-se a parte requerida para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre 

o laudo assistencial Id. 24990427, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC. 

Após, ouvida a parte autora sobre a manifestação ou decorrido em branco 

o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005766-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNY NAYARA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a serem 

enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do mérito 

por não haver a necessidade de outras provas para o desate da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua 

inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em vista 

que a parte ré pugna pela produção de outras provas, determino seja 

intimada para assim se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1016917-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGUES FEITOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA OAB - MT11261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR MOREIRA DA SILVA MONTEIRO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Infere-se dos autos que a parte autora requereu a gratuidade da justiça, 

mas não anexou qualquer documento que comprove o preenchimento dos 

pressupostos legais para a obtenção do benefício, o que imporia o 

indeferimento do pleito. Contudo, antes de se tomar tal providência, 

determino seja intimada a parte autora para comprovar o preenchimento 

dos referidos pressupostos (art. 987, § 2º, CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se e intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017773-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. O. C. (REU)

 

O despacho se referiu à cópia do contrato tido como celebrado com a 

instituição financeira que resultou nos créditos consignados, a fim de 

possibilitar análise da afirmada divergência de grafia das assinaturas 

apostas, e não a extratos bancários como compreendido pela ilustre 

advogada da parte autora. Assim, determino seja novamente intimada a 

ilustre causídica para atender ao despacho. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024557-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, 

tendo em vista que no decorrer da ação atingiu a maioridade, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017761-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO RODRIUGES DE OLIVERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

ANTONINA MARIA DE SIQUEIRA OLIVEIRA OAB - 314.518.101-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Dada a impossibilidade de citação e intimação da segunda ré, por estar 

estabelecida noutro Estado, pelas razões expostas na certidão do Id 

31607417, cumpra a decisão inaugural apenas em relação à Unimed 

Cooperativa de Trabalho Médico, cabendo à secretaria cuidar dos atos 

processuais concernentes à segunda ré após o retorno normal do 

expediente forense. Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011382-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ZANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABYANE AKEMI NAGAZAWA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Defiro a gratuidade da justiça nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017313-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

À luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por causa da impossibilidade 

ou excessiva dificuldade de comprovação do fato negativo alegado na 

petição inicial quanto aos créditos consignados supostamente 

contratados, e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação 

da defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, 

condição que o requerente ostenta na demanda, inegavelmente, 

determino, desde já, a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir a 

parte ré a fazer prova de que obedeceu às exigências legais para os 

descontos consignados mensais na conta bancária da autora. Assim, 

cabe à ré, além de contestar a ação, provar que foi expressamente 

autorizado pela autora a proceder aos descontos mensais consignados, 

instruindo a peça de defesa com a via original do contrato eventualmente 

celebrado, bem como a respectiva autorização para descontos em folha 

de pagamento. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 10.8.2020, às 8h, na Sala 7, que será realizada pela 

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

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de 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). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

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

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053322-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE FATIMA SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipatória” proposta por 

REGINA DE FÁTIMA SOUZA ROCHA RIBEIRO, qualificada nos autos, em 

face de GRAMARCA VEÍCULO LTDA, de GENERAL MOTORS DO BRASIL 

LTDA e de BANCO GMAC S/A, pessoas jurídicas de direito privado, todas 

também qualificadas, por meio da qual a parte autora alega, em síntese, ter 

adquirido da primeira ré no dia 2.8.2019 o veículo GM/Onix 1.4, 4 portas, 

automático, flex, e, que, após a aquisição, notou vários barulhos 

estranhos. Esclarece que passados 10 (dez) dias da aquisição passou a 

levar o carro à concessionária para conserto, sucessivas vezes, sem, 

contudo, resolver o impasse (12/8, 26/8, 29/8, 3/9 e 8/10). Por isso, diz 

que não lhe resta outra alternativa a não ser o ajuizamento da presente 

ação. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, seja 

determinada a imediata troca do veículo por outro da mesma espécie ou, 

então, alternativamente, que seja suspensa a cobrança das parcelas 

mensais até a decisão do mérito desta ação. Foram anexados 

documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão da medida prevista 

no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória 

de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a 

análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Os documentos 

anexados aos autos comprovam a aquisição do veículo, bem como o 

retorno deste diversas vezes à concessionária para conserto de barulho 

na traseira e no freio. Comprovada a existência de vício de fabricação de 

veículo zero quilômetro, a lei assegura ao consumidor o direito de que o 

bem seja consertado no prazo de 30 dias, sob pena de o consumidor 

pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso e à sua escolha, a restituição imediata da 

quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos 

ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1º, CDC), o que, a 

princípio, mereceria acolhimento ao pleito, em caráter liminar. Contudo, 

frise-se que os vícios ou defeitos alegadamente existentes no veículo em 

questão deverão ser mensurados através de perícia, determinando-se a 

verdadeira extensão dos defeitos, disso resultando, então, acaso 

comprovado tratarem-se de problemas originais ou de fabricação, a 

responsabilidade do fabricante e a obrigação da reparação do prejuízo. 

Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL E MORAL – DEFEITO EM VEÍCULO – PLEITO DE 

CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – IMPOSSIBILIDADE – 

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL – DECISÃO AGRAVADA 

REFORMADA– RECURSO PROVIDO. Se a verificação dos alegados 

defeitos depende de demonstração por perícia técnica, que irá bem definir 

a situação apresentada pelo veículo, os requisitos para antecipação dos 

efeitos da tutela não se encontram presentes, de modo que a substituição 

do bem pretensamente defeituoso por um novo não se mostra possível”. 

(AI 67466/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014).” (TJMT – N.U 

1000929-38.2020.8.11.0000 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado 

– Nilza Maria Possas de Carvalho – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 

3.3.2020 – DJe 13.3.2020 – destaquei). Como se vê, é por demais 

temerário autorizar a entrega de novo veículo à consumidora/autora na 

atual fase processual, pois, se no julgamento final da demanda a autora 

não obter êxito nos seus pedidos, não haverá a possibilidade da 

devolução do veículo ao estado que ele se encontrava no momento do 

deferimento da tutela antecipada. Portanto, não contando a parte autora 

com a probabilidade do direito e, levando-se em conta o perigo da 

irreversibilidade dos efeitos desta decisão, impõe-se o indeferimento do 

pedido liminar. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória 

de urgência, e determino seja citada e intimada a parte ré com 

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

conciliação designada para o dia 10.8.2020, às 12h, Sala 6, que será 

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

CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que 

deverão comparecer acompanhadas de 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). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

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

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Defiro a gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.
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Autos n. 1014132-41.2020.8.11.0041 – PJE Ação Revisional de Contrato 

por Onerosidade Excessiva Requerente: Comercial Amazônia de Petróleo 

Eireli Requerida: Petrobrás Distribuidora S/A Verifica-se nos autos que 

houve recurso de agravo de instrumento contra a decisão concessiva de 

tutela provisória de urgência, consistente em conferir permissão às filiais 

da autora para adquirirem combustíveis (gasolina aditivada, gasolina, 

etanol e diesel) de outras distribuidoras além da ré enquanto perdurarem 

os efeitos dos Decretos Estaduais 407/2020, 413/2020, 419/2020, 

420/2020 e 421/2020 e do Decreto Municipal 7.839/2020 e a ordem de 

isolamento social e de fechamento geral do comércio, cumulativamente. 

Constam das razões do recurso, em síntese, a incompetência deste juízo 

ante a necessidade de intervenção da Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP; a alegação de que a decisão causa 

grave problema sistêmico no setor de comercialização de combustíveis; 

além de ter desconsiderado o fato de a parte agravada exercer suas 

atividades em postos próprios da agravante; de a decisão configurar um 

salvo conduto à inadimplência da agravada; além de causar gravíssimos 

prejuízos aos consumidores. Em seguida, foi deferido parcialmente o 

pedido da autora/agravada para conseguir o cumprimento da tutela 

provisória de urgente concedida. Seguiu-se a juntada aos autos da 

decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de 

instrumento. Mais adiante, novo pedido de remessa dos autos à Justiça 

Federal para a intimação da União. Por fim, o Sindicato Nacional das 

Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes – SINDICOM 

vem aos autos requerer sua admissão na condição de Amicus Curiae, 

sustentando a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o 

feito e pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados 

pela parte autora. É o relatório. Decido. Infere-se da decisão proferida e 

atacada via agravo de instrumento que os fundamentos utilizados para o 

deferimento da tutela provisória de urgência foram os citados artigos 317 

e 478 do Código Civil, que cuidam, respectivamente, da correção judicial 

da desproporção sofrida no valor de uma determinada prestação por 

motivos imprevisíveis e da possibilidade de revisão judicial por causa de 

onerosidade excessiva decorrente de acontecimentos extraordinários e 
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imprevisíveis que imponha extrema vantagem de uma parte sobre a outra. 

A pandemia que assola o país e todo o mundo foi invocada e acolhida 

como a situação imprevisível motivadora da fundamentação jurídica 

visualizada acima. Examinados agora os argumentos sustentados na 

decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento 

interposto contra a decisão, bem como os expendidos pela parte ré, ora 

agravante, e pelo terceiro, que busca inclusão no processo pela 

modalidade do Amicus Curiae, prevista no art. 138 do Código de Processo 

Civil, conclui-se pela necessidade de revisão da decisão. Cabe, 

primeiramente, reanalisar o deferimento da medida antes mesmo de se 

embrenhar no exame das razões expostas nas manifestações que se 

seguiram à decisão, que já se conclui pelo equívoco desta, sendo o caso 

de se aproveitar da oportunidade do recurso para a retratação. Afinal, 

embora ligados a eventos imprevisíveis e extraordinários, como aqui, o 

primeiro dispositivo (art. 317 do Código Civil) está associado a uma 

mudança no valor da prestação de um determinado pagamento, o que não 

é o caso em apreço, e o segundo (art. 478 do Código Civil) pressupõe 

onerosidade excessiva entre as partes, de forma que uma delas contará 

com extrema vantagem sobre a outra. Em comentários ao referido artigo já 

se decidiu assim: “A Teoria de Imprevisão como justificativa para a revisão 

judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a 

ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e 

extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere 

excessivamente uma das partes contratantes.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

1.045.951, Min. Raul Araújo, 9.3.17, DJ 22.3.17) Destaquei. Não se está 

aqui diante de situação em que a parte requerida esteja em extrema 

vantagem sobre a requerente, uma vez que não se alega na petição inicial 

que eventual prestação contratual tenha sofrido modificação, de modo que 

a manutenção do deferimento da medida acaba por implicar em 

transferência para a requerida/recorrente do infortúnio aparentemente 

vivido pela requerente/recorrida e não em um equilíbrio contratual que os 

artigos citados sugerem. É certo que o atual momento de incertezas 

exigirá habilidades de todos para sobrevivência à crise, possivelmente 

com perdas que cada um deverá suportar particularmente, que serão 

maiores ou menores, de acordo com as providências que vier a tomar. 

Some-se a isso a bem observada postura da demandada, aqui agravante, 

de ter adotado medidas para minimizar os impactos sobre os negócios que 

desenvolve com suas parceiras, o que reforça as considerações 

desenvolvidas acima. Mais que isso, colhe-se das narrativas e da 

fundamentação encontradas nas razões recursais e na peça apresentada 

pelo sindicato que a relação de exclusividade estabelecida entre as partes 

litigantes tem como contrapartida o fato de os postos de combustíveis das 

empresas que contratam com a distribuidora agravante ser “próprios”, 

entendido tal conceito como aqueles situados em imóveis de propriedade 

direta da distribuidora ou de seu grupo econômico ou em imóveis onde a 

distribuidora figura como locatária, permissionária ou concessionária de 

uso de um posto cujo domínio de equipamentos dedicados à operação é 

seu, conforme ela explica. Extrai-se daí, conforme argumentado no agravo 

e na manifestação do terceiro estranho à relação processual, que há um 

evidente benefício à parte contratante, que, diferentemente de outras 

relações contratuais do ramo de atividades, tem a seu dispor um posto 

totalmente construído com recursos da distribuidora onde pode exercer 

suas atividades, auferindo lucro com a operação do estabelecimento 

comercial ou ponto comercial da distribuidora, acrescida de suas marcas, 

equipamentos, entre outras coisas, segundo se extrai do contrato juntado 

nos autos. Isso acaba por justificar, cabalmente, a razão da exclusividade 

e da necessidade de fiel observância desse aspecto contratual e termina 

por inverter o pretenso equilíbrio invocado pela parte autora/agravada, na 

medida em que objetiva transferir todo o prejuízo eventualmente 

experimentado pelas circunstâncias momentâneas de baixa venda de 

combustíveis para a parte ré, que, assim, perde a exclusividade, com a 

manutenção em poder da autora de toda a estrutura e suporte que a 

justificam. O consumidor final acaba sendo lesado também, o que é mais 

grave ainda, pois com a permissão de comercialização da empresa autora 

com outras distribuidoras, suspendendo-se, assim, a regra de 

exclusividade, resulta que os produtos vendidos nos postos de 

combustíveis com a bandeira da distribuidora agravante poderão não ser 

correspondentes àquela bandeira, mas a outra qualquer, interferindo-se, 

assim, de forma viciada e com aval judicial, na correta identificação do 

produto ofertado para consumo, pois se estará outorgando à autora a 

escolha do produto que esta quiser repassar ao consumidor e, o que é 

pior, como se fosse da marca estampada no estabelecimento comercial. 

Ante o exposto, valendo-me do juízo de retratação, revogo a decisão 

combatida pelo agravo de instrumento e determino a imediata comunicação 

desta ao eminente relator do recurso, com fundamento no art. 1.018, § 1º, 

do Código de Processo Civil. No mais, admito a inclusão do Sindicato 

Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes 

– SINDICOM como Amicus Curiae, nos termos do art. 138 do Código de 

Processo Civil e determino a intimação da parte autora para se manifestar 

sobre a alegação de incompetência da Justiça Comum para processar e 

julgar o feito, conforme sustentado na peça do terceiro acolhido à relação 

processual e nas razões do recurso. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 

2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Sentença
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Autos n. 1003914-22.2018.811.0041 – PJE Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais Requerente: Cesar Pereira dos Santos e outros 

Requerida: Mirtes Aparecida CESAR PEREIRA DOS SANTOS, VALTER 

PEDROSO DE ALVARENGA, DOUGLAS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA, 

EVERTON ALEXANDRE FALCÃO DIAS, VALTER BRANDÃO DE ARRUDA e 

MAURELI LEOPOLDINO DIAS, devidamente qualificados nos autos, 

propuseram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face 

de MIRTES APARECIDA, devidamente qualificada nos autos, por meio da 

qual alegam, em síntese, que são da mesma família tradicional de Barão de 

Melgaço e criadores de animas, cavalos e éguas, para o lazer e que 

dessa criação revendem alguns animais para obterem renda extra, tendo 

por costume fazer a “pareia”, corrida de cavalos. Alegam que em outubro 

de 2016 foram até a comarca de Nova Brasilândia para buscar alguns 

animais e levá-los até o sítio dos requerentes, localizado na comarca de 

Barão de Melgaço e, para tanto, contrataram o frete da requerida, cujo 

motorista é seu convivente ou esposo, retiraram uma Guia de Transporte 

Animal (GTA) no INDEA e providenciaram exame nas éguas, a fim de 

realizarem a transferência da carga, tudo da forma mais correta possível. 

Dizem que, no entanto, na data do transporte, ocorrido em 12 de outubro 

de 2016, o caminhão que transportava os animais tombou, sem qualquer 

colisão com outro veículo, ocasionando um acidente, por imperícia ou falta 

de manutenção do veículo, tendo como vítimas apenas os animais, 

conforme presenciado por Valter Orchel de Alvarenga Júnior, filho do 

autor Valter Pedroso de Alvarenga, que se encontrava junto com o 

motorista no momento do acidente. Afirmam que vários animais morreram 

no evento, sendo algumas éguas prenhas, e que arcaram com todas as 

despesas e prejuízos causados, pois até a presente data (ação ajuizada 

em 20.2.2018) a ré não se prontificou a resolver a situação. Elencam as 

despesas: 6 éguas mortas, 3 potros mortos, despesas com frete de um 

segundo caminhão para transporte dos animais sobreviventes, 

remuneração de mão de obra de 4 pessoas para ajudar no local e serviço 

de manutenção do veículo do proprietário dos animais, num total de R$ 

34.400,00. Assim, com fundamento no art. 749, 186 e 927 do Código Civil, 

no art. 6º, VI, do CDC e no art. 5º, V, da Constituição Federal, pedem a 

condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 34.400,00 

pelos danos materiais e de R$ 30.000,00 pelos danos morais, acrescidos 

de juros e correção monetária. Pedem, ainda, a gratuidade da justiça a 

inversão do ônus da prova. Juntam documentos. Houve deferimento da 

gratuidade da justiça, a designação da audiência de conciliação e ordem 
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de citação. A ré foi citada, esteve na audiência, mas não houve acordo. 

Em sua contestação a ré impugna a assistência judiciária gratuita e, em 

preliminar, alega a inépcia da petição inicial por violação ao art. 330, II e ao 

art. 330, § 1º, III, do CPC e a ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta não 

haver provas do dano alegado e que as fotos juntadas não conduzem à 

responsabilidade da ré, que nunca tratou de frete com os autores. 

Questiona a quantificação do dano e pugna pela improcedência. Os 

autores impugnaram a contestação, juntando mais documentos. Em 

saneamento, foi revogada a concessão da gratuidade da justiça, rejeitada 

a preliminar de inépcia da petição inicial e prorrogada a análise da 

ilegitimidade passiva para o momento da apreciação do mérito, 

designando-se audiência de instrução e julgamento, na qual foram 

tomados os depoimentos pessoais das partes e ouvidas testemunhas, 

convertendo-se os debates orais em apresentação de memoriais. É o 

relatório. Decido. Conforme se colhe do sucinto relatório e se confirma nos 

autos, o impasse a ser solucionado aqui reside na apuração da 

responsabilidade da ré, proprietária do veículo caminhão utilizado como 

frete por terceira pessoa, seu companheiro, em acidente ocorrido quando 

do transporte de semoventes, cujos danos alegados foram a morte de 

alguns animais e as despesas decorrentes do acidente. Segundo a 

doutrina, aqui representada por Rui Stoco, não se tratando da hipótese de 

preposto ou empregado em que a responsabilidade já está prevista 

legalmente, nos termos do art. 932, III, c/c 933 do Código Civil, é presumida 

a responsabilidade do proprietário do veículo quando terceiro a quem 

confiou seu veículo se envolve em acidente, cabendo ao proprietário do 

bem provar que o terceiro não agiu com culpa: “Para nós, fora dessas 

hipóteses, o proprietário não pode responder pelos atos de terceiro a 

quem entregou voluntariamente o veículo, sem que tenha agido com culpa 

(culpa in elegendo e in vigilando)” A jurisprudência é ainda mais 

contundente sobre a responsabilidade: “O proprietário do veículo é o 

responsável direto pelos danos causados pelo uso do mesmo. Não 

importa que, por motivo de afeição, ou por laços de parentesco, no 

momento, o veículo se ache dirigido por amigos ou parentes do 

proprietário. Desnecessária, portanto, a citação do motorista eventual” (RT 

506/257) “Farta é a jurisprudência no sentido de que o dono do veículo 

responde sempre pelo ato de terceiro a quem entregou, seja preposto seu 

ou não. É que a responsabilidade integra-se pelo princípio da causalidade 

na culpa da guarda da coisa.” (RT 585/116) Tem-se, assim, que a principal 

tese de defesa, ou seja, a alegação de que a ré não negociou a 

contratação de frete com os autores, em nada a socorre do dever de 

responder pelos danos tidos como suportados pelos autores em 

decorrência do acidente com o caminhão de sua propriedade. Sua 

responsabilidade só não incide se ficar demonstrado que o motorista de 

seu veículo não agiu com culpa. Todavia, extrai-se dos autos que o 

condutor do caminhão, companheiro da ré, conforme sobejamente 

comprovado, por imperícia ou defeito mecânico no veículo empregado no 

serviço de frete, sem se colidir com outro veículo, acabou tombando 

durante o transporte da carga, o que torna sem sentido qualquer tentativa 

de exclusão de sua culpa no episódio. As provas são fartas acerca da 

contratação do veículo da ré, encontrado em poder do seu companheiro 

Josélio Lima, para o serviço de frete, conforme documentos juntados com 

a inicial e confirmados em audiência, assim como farta é a demonstração 

do acidente e dos danos dele decorrentes, inclusive com fotografias, 

apurando-se a perda de 6 (seis) éguas e 3 (três) potros de um total de 9 

(nove) éguas e 10 (dez) potros, que custaram o preço total de R$ 

55.500,00, conforme comprovante de pagamento (ID 15238329), 

supostamente com desconto no total pago, vez que pelas conversas 

visualizadas nos autos se conclui que o preço de cada égua sairia por R$ 

4.000,00 e R$ 2.500,00 o preço por cada potro, de modo que a morte de 6 

(seis) éguas e de 3 (três) potros custou para os autores algo em torno de 

R$ 29.000,00, se for abatido R$ 3.500,0 no total de éguas e R$ 3.000,00 

no total de potros negociados. Outros gastos foram alegados pelos 

autores, como a despesa com frete de outro caminhão para o transporte 

dos animais que sobreviveram, mais os gastos com combustível de duas 

caminhonetes que ajudaram no socorro, mão de obra de quatro pessoas 

que estiveram no local para ajudar, além de manutenção do veículo do 

proprietário dos animais. A única testemunha ouvida em juízo, Cesar 

Cardoso Pereira Filho, pessoa que vendeu os animais aos autores, disse 

que após o acidente tentou transportar os animais, mas não houve 

sucesso. Afirmou terem ficado praticamente 24 horas no local, pois só no 

dia seguinte os animais foram embarcados em um novo caminhão que não 

sabe de quem era. Disse que houve a contratação de um guincho para a 

retirada do caminhão sinistrado do local e que seu veículo sofreu danos 

na embreagem durante a tentativa de socorro, mas não soube por quanto 

ficou o valor do prejuízo que os autores tiveram com o acidente. Portanto, 

não há prova do valor dos gastos com as despesas efetuadas depois do 

acidente, o que deve ser apurado em liquidação de sentença. Não cabe 

falar aqui em danos morais, pois nada se comprovou de prejuízo além da 

esfera patrimonial, não sendo o caso de se falar aqui em dano moral 

presumido. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 5º, V e X, da 

Constituição Federal e artigos 186 e 927 do Código Civil, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais 

e Materiais proposta por Cesar Pereira dos Santos e outros em face de 

Mirtes Aparecida, a fim de condenar a ré ao pagamento dos danos 

materiais no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), referentes à 

perda de 6 (seis) éguas e 3 (três) potros no acidente ocorrido durante o 

transporte de animais com o veículo da demandada, mais as despesas 

com frete de outro caminhão para o transporte dos animais que 

sobreviveram, com os gastos com combustível de duas caminhonetes que 

ajudaram no socorro, mão de obra de quatro pessoas que estiveram no 

local para ajudar, além de manutenção do veículo do proprietário dos 

animais, conforme o que se apurar em liquidação de sentença, tudo 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com 

fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da 

citação até a data do pagamento, Condeno a ré, ainda, ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, 

parágrafo único, c/c art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

considerando o valor e a importância da causa, assim como o tempo e o 

zelo profissional. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010703-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE CAMPOS BARQUEIRO (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)

 

Certifico que, designo o dia 21/09/2020, às 11:30 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: 1004172-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MINEIRA DE BENEFICIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA DA SILVA SANTOS OAB - MG162701 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1004172-32.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 
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relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1040587-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CONDOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO TARDIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO TARDIN OAB - 103.112.701-15 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1040587-14.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030928-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA DONIANI (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 22/09/2020, às 10:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030928-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA DONIANI (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.31073734.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034811-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. S. P. D. M. (AUTOR(A))

NADIA SANT ANA PRADO (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 22/09/2020, às 10:45 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: 1034811-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. S. P. D. M. (AUTOR(A))

NADIA SANT ANA PRADO (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar à 

contestação ofertada de ID.31081968.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 14h.00.min 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039477-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA BORGES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 13/04/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017452-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 05/08/2019, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005214-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS FELIX DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2019, às 10:08 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: 1031076-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CAMPOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 22/09/2020, às 11:00 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031076-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CAMPOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.31081486.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055042-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 22/09/2020, às 12:45 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055042-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.31092845.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031739-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ARCANJO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 22/09/2020, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031739-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ARCANJO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada ID.31093251.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056646-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 22/09/2020, às 13:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004127-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MACHADO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 22/09/2020, às 14:15 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: 1004127-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MACHADO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.31565849.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004200-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 22/09/2020, às 14:00 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004200-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.30602940.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051820-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ZORIO (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)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 10:15 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: 1023006-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ALLESON OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 11:15 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017760-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005269-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL 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 YALE SABO MENDES 

PROCESSO n. 1005269-96.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 28.500,00 

ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Seguro, Indenização por Dano Moral]
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->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: PAMELA 

RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO Endereço: RUA P,nº 0, quadra 99, PEDRA 

90, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Endereço: AVENIDA MIGUEL 

SUTIL, 7.707, Duque de Caxias, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-305 Senhor(a): PAMELA RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 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: Designo o 

dia 22/09/2020, às 10:45 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. 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. 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, 28 de abril 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046547-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DE SOUZA OAB - 551.679.501-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC DOS SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENS DA 

POLICIA MILITAR DO EST DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 18/08/2020, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005547-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILVER SANDRO PAPA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004172-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MINEIRA DE BENEFICIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA DA SILVA SANTOS OAB - MG162701 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 02/04/2019, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004172-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MINEIRA DE BENEFICIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA DA SILVA SANTOS OAB - MG162701 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 02/04/2019, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004172-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MINEIRA DE BENEFICIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA DA SILVA SANTOS OAB - MG162701 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 02/04/2019, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006228-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RAFAEL PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038610-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILHO ORGO PINTO 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)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011181-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA DE ALMEIDA (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)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 09:45 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: 1007314-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 09:15 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: 1010369-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA THAIS PANIAGO DE ARAUJO (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)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 09:00 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045568-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA SANTE BENATTI (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 da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 23/09/2020 ás 14:15 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: 1045568-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA SANTE BENATTI (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))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID. 27803845.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034846-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SALES (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 23/09/2020 ás 8:00 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051465-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JUNIOR DE FIGUEIREDO (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 23/09/2020 ás 8:15 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 135 de 300



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051465-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JUNIOR DE FIGUEIREDO (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.28952100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049675-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON JOSE APOLINARIO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 23/09//2020 ás 8:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029034-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JOSE NASCIMENTO PAZ (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)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049675-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON JOSE APOLINARIO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.29286630.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041890-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA DOS SANTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 23/09/2020 ás 8:45 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: 1041890-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA DOS SANTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.31082318.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035952-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FARIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 23/09/2020 ás 9:00Horas, 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: 1035952-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FARIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.29627438.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027884-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REALINO DOS SANTOS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 23/09/2020 ás 9:15Horas, 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: 1010936-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTEIR GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 21/09/2020, às 12:15 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014150-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDEFRAN SILVA RIBEIRO (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 23/09/2020 ás 9:30, 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: 1060436-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DYEGO ISHIZUKA DORNELLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT21274/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 18/08/2020 ás 12:00, 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: 1005688-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ARAUJO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 21/09/2020, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059881-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 18/08/2020 ás 10:00, 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: 1050771-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA FIGUEIREDO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:00 horas, a 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: 1050771-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA FIGUEIREDO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:00 horas, a 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010703-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PATRICIA DE CAMPOS BARQUEIRO (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara Cível Processo 

1010703-66.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) representante legal: 

Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O presente E-mail, referente 

aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do despacho e da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

e-mail, para responder, querendo, a ação. ADVERTÊNCIAS: O 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e a ausência 

injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A parte, no entanto, poderá 

constituir representante por meio de procuração específica, como poderes 

para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Não havendo 

autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), iniciando a partir da audiência, não apresentando 

contestação, será considerada revel e presumindo-se verdadeiras as 

alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Cuiabá, 27 de abril 

de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, 

Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051820-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ZORIO (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1051820-71.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023006-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ALLESON OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1023006-83.2018.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017760-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1017760-38.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005269-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1017760-38.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 
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dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 28 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005547-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILVER SANDRO PAPA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005547-97.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 28 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006228-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1006228-67.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 28 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038610-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILHO ORGO PINTO 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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1038610-50.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 28 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011181-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA DE ALMEIDA (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1011181-74.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 28 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007314-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1007314-73.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 28 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010369-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA THAIS PANIAGO DE ARAUJO (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1010369-32.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 28 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029034-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JOSE NASCIMENTO PAZ (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1029034-33.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 28 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002186-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGUES MACHADO (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1029034-33.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 28 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010936-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTEIR GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1010936-63.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 
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obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 28 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005688-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ARAUJO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005688-19.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 28 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050771-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA FIGUEIREDO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1050771-92.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005580-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO NEPONOCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  P r o c e s s o  n º 

1005580-24.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por pela parte Requerida no id. 29549963, 

alegando em síntese a existência de contradição a sentença prolatada no 

id. 29290404, uma vez que o pedido declinado na exordial corresponde ao 

ressarcimento de despesas médicas e hospitalares no valor de R$ 

1.525,00 (mil quinhentos e vinte e cinco reais), a qual a condenação foi 

superior ao montante perseguido, porque houve juntada de documentos 

em duplicidade, não podendo nesse caso ser reembolsado. Instada a 

manifestar, a parte Requerente no id. 31250993, pugna pelo julgamento 

dos embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que os embargos de 

declaração, além de adequados para sanar omissão, obscuridade ou 

contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a correção de erros 

materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo de ofício (art. 494, I, 

CPC). No caso em tela, verifico que assiste razão ao Embargante, 

observando a inicial, pois o valor da condenação decorre da interpretação 

dos pedidos insertos na petição inicial e as provas corroboradas aos 

autos, especialmente porque houve efetiva comprovação das despesas 

médicas- hospitalares no valor de R$ 1.456,00 (mil quatrocentos e 

cinquenta e seis reais). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1022 e 

seguintes do CPC, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para RETIFICAR o montante a ser pago de 

indenização DAMS para o valor de, R$ 1.456,00 (mil quatrocentos e 

cinquenta e seis reais). No mais, permanece a sentença de id. 29290404, 

tal como está lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007142-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DE SOUSA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-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):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1007142-39.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs no id. 30642146 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO à sentença prolatada no id. 30239575, alegando em 

síntese a omissão quanto à ausência do pagamento do seguro obrigatório. 

Instada a manifestar, a parte Autora no id. 31106748 discordou do alegado 

e requereu o indeferimento do mesmo. É O RELATÓRIO DECIDO Conheço 

dos embargos em vista dos requisitos legais para a sua admissibilidade de 

acordo com o artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Em que pese às 

argumentações lançadas no presente recurso registra-se que a ausência 

dos requisitos autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não 

pagamento do prêmio, não é exigência a ser cumprida para o recebimento 

do seguro. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça asseverou: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 
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Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). 

Desta forma, não vislumbro qualquer ausência de ponto importante no 

conteúdo da sentença que possa configurar omissão, vez que os 

fundamentos fáticos e jurídicos do decisum foram expostos de forma clara 

e coerente. No mais, verifico que, caso a Embargante se posicione 

contrário ao provimento jurisdicional, deverá buscar sua modificação pelo 

recurso próprio. ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença 

proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, 

não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, 

com fulcro no artigo 1022 do CPC JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1020346-82.2019.8.11.0041 (p) 

VISTOS, Com efeito, assiste razão ao Embargante no id.30891741, diante 

do manifesto equívoco no dispositivo da sentença (id.29296806), quanto 

ao valor da condenação, haja vista o erro de cálculo, passando a constar 

o correto como sendo: R$ 1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais); Esta 

decisão deve ser considerada como parte integrante da sentença, 

persistindo no mais, tal como está lançada. Intime-se a parte 

Embargante/Requerida para no prazo legal oferecer contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto no id.30241097, e, em seguida 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, observando as 

formalidades legais. INTIMEM-SE. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010213-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LUIZ OTAVIO GOMES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MARCOS CUBA (EXECUTADO)

ANDREIA SIQUEIRA RIBEIRO CUBA (EXECUTADO)

YGOR OLIVEIRA ASVOLINSQUE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE nº1010213-15.2018.8.11.0041(p) VISTOS, Nos termos do 

artigo 494 do CPC, “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I – 

para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II – por meio de embargos de declaração.” 

Com efeito, verifico que a sentença prolatada no id. 27076386, de fato 

restou omissa quanto ao prosseguimento do feito com relação ao 

Executado YGOR OLIVEIRA ASVOLINSQUE, o qual foi citado no id. 

15106847. A par disso, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Exequente no id.27417716, e determino o 

prosseguimento do feito com relação ao Executado YGOR OLIVEIRA 

ASVOLINSQUE, para satisfação do crédito remanescente no importe de 

R$ 8.916,51 (oito mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e um 

centavos), conforme planilha juntada no id. 27741746. Expeça-se novo 

mandado de intimação do Executado para pagamento do valor, no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de expropriação forçada, salientando no 

mandado que não será reaberto prazo para interposição de embargos do 

devedor, porquanto já decorreu o prazo, considerando a citação ocorrida 

em 23/08/2018 – id.15106847. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011721-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FOLADOR (AUTOR(A))

EDINALVA BERTUOL FOLADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT6005-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE SOJA EM DECORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DE 

SAFRA SUPERVENIENTE Processo Nº 1011721-30.2017.8.11.0041 (h) 

VISTOS, FLAVIO JOSE FOLADOR e EDINALVA BERTUOL FOLADOR 

propuseram AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE RESOLUÇÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM DECORRÊNCIA DE 

FRUSTRAÇÃO DE SAFRA SUPERVENIENTE em desfavor de AMAGGI & LD 

COMMODITIES S/A. Narram os autores que são tradicionais agricultores na 

região de Formosa do Rio Preto/BA, sendo que formularam com a Ré, o 

contrato de compra e venda de soja nº 15 -35 -007 -180 -1/2016 com 

prefixação de preço em junho/2015, por meio do qual venderam à 

empresa-Ré, 300.000KG equivalentes a 5.000 sacas de 60KG de soja em 

grãos, safra 2015/2016, para entrega do produto em março/2016, pelo 

preço de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) por saca, totalizando a quantia 

de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Alegam que em razão da 

estiagem, sofreram severa frustração de produtividade na safra 

2015/2016, acarretando em perda de 98% (noventa e oito por cento) da 

sua produção, motivo pelo qual, não produziram o suficiente para cumprir 

com o integral cumprimento do contrato, fato este que era imprevisível e 

extraordinário. Por fim, requer a decretação de resolução do contrato de 

compra e venda de soja, declarar e decretar que por força do art. 9º do 

decreto 22.626/33, a cláusula penal não pode superar o índice de 10% do 

valor do contrato, sendo nula de pleno direito a cláusula penal estipulada 

em 100% do valor contratual. Despacho de ID. 6106596, determinando que 

os Requerentes emendem a inicial, o que foi cumprido no ID. 7316851. 

Audiência de conciliação realizada no dia 06/11/2017, sem êxito (ID. 

10569279). A Requerida apresentou contestação de ID. 10881802, 

arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa dos Autores, e no mérito, 

requer a improcedência dos pedidos, e a condenação dos Autores em 

litigância de má-fé. Impugnação à contestação de ID. 11759026. Ato 

contínuo, as partes foram intimadas para especificarem as provas que 

pretendiam produzir. Ocasião em que as partes pleitearam pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 15487413 e 15505404). Após, vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO DECIDO. PRELIMINARES Ilegitimidade ativa 

Alega o Requerido, que os Autores não possuem legitimidade para figurar 

no polo ativo da ação, uma vez que não lhes cabem a cobrança de 

qualquer importância, pois eles o cederam e transferiram à Cessionária 

Germina Comércio e Representações de Produtos Agropecuários Ltda. 

Ocorre que a discussão versa sobre o Contrato firmado entre as partes, 

possuindo os Autores, assim, legitimidade ativa. Assim, rejeito a preliminar 

suscitada. MÉRITO Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, 

sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar 

suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por 

base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o 

feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. 

Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, a rescisão do 

contrato firmado com os Requeridos, diante da onerosidade excessiva 

imposta pela frustração da produtividade em razão da teoria da 

imprevisão. Ressalta que sofreram com a severa estiagem experimentada 

no período agrícola (2015/2016), o que levou à frustração de 98% 

(noventa e oito por cento) da produção. O ponto central da discussão é 

saber se a longa estiagem que provocou o comprometimento da lavoura 

de soja pode, ou não, ser considerado como causa excludente de 
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responsabilidade contratual. Pois bem, analisando o “Contrato de compra e 

venda de soja” de ID. 6094302, consta a seguinte cláusula: “1. PRODUTO, 

QUANTIDADE E QUALIDADE: Por força do presente contrato, a 

VENDEDORA vende, como de fato e na verdade vendido tem à 

COMPRADORA, a quantidade de 300.000 (trezentos mil) quilos de soja em 

grãos a granel, equivalente a 5.000 (cinco mil) sacas de soja com 60 

(Sessenta) quilos cada uma, dentro das seguintes especificações e 

qualidades: SOJA COMERICAL TIPO EXPORTAÇÃO, SAFRA 2015/2016, 

transgênica, com limites máximos de tolerância de 14% umidade, a qual 

será medida por aparelho da COMPRADORA, 1% de matérias estranhas e 

impurezas, 8% de esverdeados, 30% de partidos, quebrados e 

amassados, e, 8% de avariados, dentre os quais os mofados ficam 

limitados a 6%, e a soma dos ardidos e queimados a 4%, com limite 

máximo de 1% para os queimados, sendo a classificação realizada a cada 

caminhão recebido. 2. CONDIÇÕES DE ENTREGA: A VENDEDORA, por 

este contrato se obriga e se compromete a entregar a quantidade do 

produto ora negociado à COMPRADORA, a partir de 01 de março de 2016 

até a data de 25 de maio de 2016, na modalidade CIF no (s) armazém (ns) 

de propriedade da AMAGGI & LD COMMODITIES S/A, localizado na 

Rodovia BA 225, Km 69 COACERAL, S/N., no município de Formosa do Rio 

Preto/BA, na quantidade, qualidade e especificações contratadas, sem 

qualquer problema, inclusive decorrentes de casos fortuito ou de força 

maior, que desde já a VENDEDORA o assume expressamente, portanto, 

livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravame de qualquer 

natureza. Com efeito, em que pese a seca comprovada nos autos, importa 

destacar, que as variações climáticas são circunstâncias previsíveis na 

agricultura, mormente, no caso, em que o contrato foi celebrado no mês de 

junho/2015, sendo que a circunstância deveria ter sido levada em 

consideração pelos Autores, todavia, assumiram a obrigação de entregar 

o produto no período de 01 de março de 2016 até a data de 25 de maio de 

2016, assumindo, ainda, a responsabilidade por todos os riscos até a 

entrega final, inclusive os decorrentes de caso fortuito e força maior. Por 

certo, ao celebrar o contrato de compra e venda de safra futura, os riscos 

decorrentes do contrato devem estar dentro de parâmetro razoável de 

normalidade. Não bastasse, períodos longos de estiagem, fortes chuvas, 

pragas na lavoura, entre outros, são circunstâncias previsíveis e até 

esperadas na agricultura, devendo ser levadas em consideração pelos 

agricultores antes do plantio, em especial quando contratam a venda para 

entrega futura com preço certo, como ocorreu na hipótese. Não é o caso, 

pois, de rescisão do contrato por onerosidade excessiva. Outrossim, 

quanto ao verberado desequilíbrio contratual, não se pode perder de vista 

que se trata de contrato de compra e venda de safra futura no qual os 

Autores consentiram em assumir o risco pela frustração do negócio, o que 

torna inaplicável a teoria da imprevisão. É dizer: Se o contrato for aleatório, 

por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a 

existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber 

integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha 

havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir (art. 

458, CC). A corroborar o entendimento, confira-se: DIREITO CIVIL. 

EMGARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E 

VENDA DE SAFRA DE SOJA. TEORIA DA IMPREVISÃO. 

INAPLICABILIDADE. VARIAÇÃO CLIMÁTICA. CASO FORTUITO OU FORÇA 

MAIOR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA DE ASSUNÇÃO DE RISCOS. PACTA 

SUNT SERVANDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO 

OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE. 

MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1- O Embargante se desincumbiu do 

ônus de comprovar os fatos alegados quanto a ter havido estiagem 

anormal à época do cumprimento do contrato, restando evidenciada a 

quebra de safra e a caracterização de força maior. 2- Contudo, 

verifica-se dos contratos entabulados entre os litigantes a existência de 

cláusula dispondo que correrão por conta do vendedor todos os riscos 

decorrentes de caso fortuito ou força maior até a efetiva entrega das 

mercadorias à compradora. O Embargante, assim, assumiu 

expressamente a responsabilidade pelos eventos de caso fortuito ou 

força maior, de modo que inaplicável a causa de exclusão de 

responsabilidade prevista no art. 393 do Código Civil. 3- Nos contratos 

agrícolas de safra futura, em que as partes estão sujeitas a riscos, não há 

que se falar em aplicação da teoria da imprevisão, pois os riscos são 

inerentes ao próprio exercício da atividade. 4- Na hipótese de 

improcedência do pedido, em que não há condenação, não devem ser 

considerados os percentuais mínimo e máximo previstos no § 3º do artigo 

20 do Código de Processo Civil, mas sim o que disposto em seu § 4º. 

Desse modo, mantém-se a verba honorária fixada na sentença, já que 

arbitrada em valor proporcional à complexidade da demanda. Apelações 

Cíveis desprovidas. (Acórdão n.889054, 20130110686803APC, Relator: 

ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: SILVA LEMOS, 5ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 19/08/2015, Publicado no DJE: 28/08/2015. Pág.: 183) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE SOJA EM GRÃOS. PERÍODO DE FORTE ESTIAGEM. 

COMPROMETIMENTO DA LAVOURA. CASO FORTUITO OU DE FORÇA 

MAIOR NÃO CARACTERIZADO. OBSERVÂNCIA DO PACTUADO. 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. 1. Na compra e venda de safra futura, com preço certo, 

a variação de condições climáticas não caracteriza acontecimento 

extraordinário e imprevisível capaz de afastar o inadimplemento contratual 

e suas conseqüências. Circunstâncias previsíveis na agricultura devem 

ser avaliadas pelo produtor ao realizar o plantio, sobretudo quando as 

dificuldades climáticas já se mostravam presentes na data da celebração 

do ajuste. 2. Pedido de rescisão contratual com exclusão do pagamento de 

multa contratual e perdas e danos julgado improcedente. 3. Nos termos do 

§ 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, quando não houver 

condenação, os honorários advocatícios serão fixados consoante 

apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do 

§ 3º, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o serviço, observando os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária majorada. 4. Apelo 

do Autor improvido. Apelo da Ré provido para aumentar o valor dos 

honorários de sucumbência. (Acórdão n.791857, 20120111184640APC, 

Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: SILVA LEMOS, 3ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2014, Publicado no DJE: 

29/05/2014. Pág.: 95) - G.N. No mesmo sentido é a jurisprudência uníssona 

do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: DIREITO EMPRESARIAL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE 

COISA FUTURA (SOJA). TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. 1. 

Agravo regimental que apenas reitera os argumentos do recurso especial, 

sem impugnar especificamente a fundamentação da decisão agravada. 2. 

Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de ser inaplicável a teoria 

da imprevisão aos contratos de compra e venda de safra firmados por 

produtores rurais de soja. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no 

REsp 975.954/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 25/05/2012) Não vislumbro, assim, 

qualquer abusividade nas cláusulas livremente pactuadas entre partes 

capazes, pois são características de contratos aleatórios, afastando, 

igualmente, a suposta ofensa aos princípios de boa-fé e de equilíbrio 

contratual e, por conseguinte, a declaração de nulidade de cláusula penal, 

bem como a possibilidade de rescisão da avença com suporte na 

onerosidade excessiva. Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Por fim, não há que se falar em condenação da parte Autora por 

litigância de má-fé, pois a presente ação se situou dentro da normalidade 

processual. Ademais, a parte Autora apenas utilizou o direito de ação, o 

qual é constitucionalmente reconhecido, para pleitear um direito que 

acreditava ser detentora. Registra-se que a caracterização da litigância de 

má-fé está condicionada à prática de ato previsto no rol taxativo do art. 80 

do CPC e deve ficar clara ou ao menos dissimulada na intenção da parte 

querer causar dano processual ou material à outra, o que no caso dos 

autos não se verificou. Ressalta-se, por oportuno, que a boa-fé das 

partes em juízo é presumida, daí que para se reconhecer a má-fé, deve 

haver prova cabal nos autos, o que não também não restou evidenciado, 

portanto, afasta-se a pretendida multa por litigância de má-fé aos autores, 

por falta de substrato jurídico. DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito para JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido formulado nesta ação, proposta por FLAVIO 

JOSE FOLADOR e EDINALVA BERTUOL FOLADOR em desfavor de 

AMAGGI & LD COMMODITIES S/A. CONDENO os autores ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC. Transitado 

em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. 

(Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008870-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANHOE SILVEIRA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008870-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVANHOE SILVEIRA MOURA REU: COABRA COOPERATIVA AGRO 

INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL Intime-se a parte reconvinte 

COABRA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais referente a reconvenção, sob pena de 

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

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009523-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLYNE PEREIRA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009523-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAROLYNE PEREIRA MARQUES DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte reclamada para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar acerca da petição encartada no id. 

28020997. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclua-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018214-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018214-18.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por GILSON 

ANTONIO DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016216-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA SIMONE ALVES NOGUEIRA (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016216-15.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JULIA 

SIMONE ALVES NOGUEIRA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. 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 a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016177-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI TAQUES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))
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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 Processo n° 1016177-18.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por GIOVANI 

TAQUES CAMPOS em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. 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 a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016186-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ADRIANO BANDEIRA (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016186-77.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

RODRIGO ADRIANO BANDEIRA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a 

seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio 

requerimento administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação 

jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita 

à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. 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 a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (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, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004356-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE BORGES PEREIRA (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004356-17.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por ONOFRE 

BORGES PEREIRA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011435-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GENIR MAIDANA DOS REIS OAB - MS15486 (ADVOGADO(A))

BRUNO ATYLA GARCIA DE OLIVEIRA OAB - 038.283.631-64 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011435-47.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação indenizatória por dano moral e material proposta por BRUNO 

ATYLA GARCIA DE OLIVEIRA em face de NORSA REFRIGERANTES S.A. 

De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. 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 a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (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, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016394-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE CENTRAL DO SABOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016394-61.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

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

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015397-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR ROSA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA AMARO PETERMANN OAB - SP299213 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE DE JESUS LEMOS (EXECUTADO)

MARCIO SINOTTI FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015397-78.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014162-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILANE MARIS PADILHA BAGORDACHE (EXECUTADO)

L H RESTAURANTE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014162-76.2020.8.11.0041 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, 27 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012810-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ROMANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO RASQUEL (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012810-83.2020.8.11.0041 Vistos e etc Diante da 

aparente inadequação da via eleita, intime-se o autor para emendar a 

inicial, em 15 dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006556-94.2020.8.11.0041

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° 1006556-94.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO proposta por HDI SEGUROS 

S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 
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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 a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. 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. Trata-se 

de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO proposta por HDI SEGUROS 

S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012707-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE OAB - PR05965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012707-76.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE RESSARCIMENTO proposta por PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de UNIAO TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. 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 a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013625-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DO MONTE PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 

(REQUERIDO)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013625-80.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por JONATHAN DO MONTE PEREIRA SILVA em face de PEMAZA 

CENTRO-NORTE S/A e outros. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1047654-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISTIANE MONIK DE ARRUDA PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLDEN DO CARMO PAULA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1047654-93.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 9. Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041179-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA MARTINS CARNEIRO (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1041179-24.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 21/11/2019 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, 23 de setembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034595-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOMAT-ECOLOGICA MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CORREA DA SILVA OAB - SP248857 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034595-38.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039868-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO PEDRASSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALY NANCI EPAMINONDAS PEDRASSI OAB - SP421936 

(ADVOGADO(A))

NATHANY CAROLINE CARRASCO OAB - SP434558 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO JAWORSKI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039868-95.2019.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018285-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON RODOLFO OLIVEIRA DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018285-20.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por HEMERSON RODOLFO OLIVEIRA DOS 

SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. 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 
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duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005317-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO OAB - SP248330 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005317-55.2020.8.11.0041 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 abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047450-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLIRMEF CLINICA DE REABILITACAO E MEDICINA FISICA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1047450-49.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034568-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SCHMAEDECKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO PLANTE VIDA (REU)

LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034568-55.2019.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010913-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADERLY SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010913-20.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por NADERLY SILVA FERREIRA em face 

de BRADESCO SEGUROS S/A. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044889-52.2019.8.11.0041

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))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDA ROZENO DIAS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1044889-52.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013069-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERNANDES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013069-78.2020.8.11.0041 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 abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007179-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONTACT PRIME COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA LOANDA LTDA - ME (REU)

OTICA LOANDA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007179-61.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança com indenização proposta por CONTACT PRIME 

COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA - EPP e outros em face de OTICA 

LOANDA LTDA - ME e outros. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. 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 a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046214-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JVD CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1046214-62.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028199-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ LEMES ROJAS (REQUERENTE)

JECIRA FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT15425-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028199-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JECIRA 

FERREIRA LEMES, FAGNER LUIZ LEMES ROJAS REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AT Vistos. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por Jecira Ferreira Lemes e Fagner Luiz Lemes Rojas em desfavor MRV 

Engenharia e Participações S.A. Compulsando os autos, verifico que a 

ação foi proposta em 01.09.2017, ou seja, há 04 (quatro) meses. Todavia, 

não há nos autos informações acerca da conclusão dos reparos na obra 

e, por conseguinte, do retorno dos requerentes à residência. Nessa 

quadra processual, ante o acentuado transcurso de tempo, entendo ser 

necessária, antes da análise do pedido de tutela de urgência/evidência, a 

intimação da parte autora para prestar informações atualizadas. Desta 

forma, INTIME-SE os requerentes para que esclareçam, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual quadro fático da presente lide. No mais, ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 
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do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 27 de março de 2018, às 11h30min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 07. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pelos documentos acostados no movimento Id. nº 

9804083 e 10667578, pág. 2, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de Janeiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010762-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA NARA CARDOSO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010762-54.2020.8.11.0041 Vistos e etc. O 

processo está endereçado ao juizado especial civil. Diante disso, declino a 

competência para um dos juizados especiais cíveis. Cuiabá/MT, 27 de abril 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010893-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY DALTRO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010893-29.2020.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação revisional de contrato com pedido de antecipação de tutela de 

urgência proposta por Adrielly Daltro do Nascimento Lúcio em desfavor de 

HESA 114 Investimentos Imobiliários Ltda., todos qualificados nos autos. 

Relata que no dia 23 de abril de 2018 celebrou contrato de compra e 

venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia: sala 2101, 22º 

andar, Ed. Helbor Dual Business Office & Corporate, sito na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada – Cuiabá-MT. Alega que o contrato de 

adesão de financiamento foi efetuado diretamente com a ré, com cláusula 

que infringem o ordenamento jurídico que carecem de revisão, quais 

sejam: cobrança indevida de seguro e capitalização mensal de juros. 

Diante disso, postula pela concessão da antecipação de tutela de urgência 

para que seja determinado o depósito em conta judicial dos valores 

incontroversos, bem como das parcelas mensais de R$ 1.878,36 (hum mil, 

oitocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) e das parcelas 

semestrais de R$ 11.401,96 (onze mil quatrocentos e um reais e seis 

centavos. Pugna ainda pela concessão da liminar para que seja a ré 

compelida a não incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao 

créditos (SERASA, CADIN, SPC) e cartórios de protesto, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$300,00 (trezentos reais). É o relatório. 

Decido. De acordo com a sistemática processual, a concessão liminar da 

tutela provisória de urgência depende do preenchimento concomitante dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, 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, a autora sustenta 

que no contrato firmado com a ré para compra de imóvel estão sendo 

cobrado valores abusivos em razão da metodologia de cálculo aplicada, 

que majoram indevidamente o valor do preço ajustado para compra do 

bem, especificamente gerando uma cobrança indevida de seguro e 

capitalização mensal de juros. Desta forma, pleiteia em sede de cognição 

sumária a concessão de liminar para depósito judicial de valores 

incontroversos e determinar que a ré se abstenha de incluir seu nome no 

cadastro dos órgãos de restrição ao crédito. Diante destas explanações, 

verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez 

que não há nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório 

poderá comprometer o resultado do processo ou a efetivação do direito da 

autora, cabendo a espera para melhor elucidação dos fatos. Ou seja, 

nesta análise de cognição sumária, não foi verificado perigo de dano que 

justifique a concessão da tutela de urgência requerida, até porque os 

documentos que carreiam os autos não são suficientes para comprovar a 

alegada ilegalidade ou abusividade dos valores pactuados em contrato. 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Considerando a hipossuficiência da autora 

em relação ao réu, o qual detém os contratos formalizados com seus 

clientes, defiro o pedido de inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso 

VIII, CDC). Assim, caberá ao réu comprovar a relação jurídica com a autora 

que a cobrança dos valores é legal. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo 

quando a situação será normalizada e designar uma data de audiência 

para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior redesignação 

(caso permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 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 data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da 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 partes rés, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se com urgência pelo Oficial de Justiça Plantonista 

Intime-se. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034317-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELY FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034317-37.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 151 de 300



autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei Ademais, o autor não colacionou 

nenhum documento que comprove que o valor por ele percebido é 

insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO 

DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao(à) autor(a) o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. 

Remeta-se o e-mail a Central de Arrecadação para averbação da presente 

decisão e liberação das guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 

15 dias, e não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das 

custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de 

abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028199-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ LEMES ROJAS (REQUERENTE)

JECIRA FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT15425-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028199-16.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JECIRA FERREIRA LEMES, FAGNER LUIZ LEMES ROJAS 

REQUERIDO: MRV ENGENHARIA Versam os autos acerca de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por JECIRA FERREIRA LEMES e FAGNER LUIZ 

LEMES ROJAS em face de MRV ENGENHARIA Alega a autora Jecira em 

suma, que em julho de 2017, adquiriu uma Unidade Residencial, localizada 

no empreendimento denominado Condomínio Chapada da Serra, para 

moradia de seu filho, ora segundo autor. Sustenta que em julho de 2017 o 

segundo reclamante se mudou para o imóvel. Contudo, relatam que foi 

possível notar alguns defeitos na estrutura do imóvel, como pisos ocos e 

vazamento de água na sala e na cozinha, em decorrência de problema de 

desnível entre o piso e o ralo da cozinha além ,de posteriormente o piso 

dos quartos começarem a se soltar. Aduziram que encaminharam várias 

reclamações informais à parte reclamada por e-mail e telefonemas, que 

informaram que para a substituição do piso era necessária a retirada de 

todos os móveis, box do banheiro, dentre outros. Ocorre que até a 

propositura da ação não houve a execução do serviços, tampouco 

noticiaram previsão para a finalização dos trabalhos, sendo o segundo 

autor compelido a residir na casa de terceiros de favor, já que o imóvel se 

tornou inabitável Discorre sobre os transtornos extrapatrimoniais 

suportados, e pugna pela concessão da liminar para que a requerida 

arque com os custos de um hotel até a finalização dos reparos e a 

consequente procedência da demanda para confirmação da liminar e 

condenação em danos morais. Com a inicial vieram os documentos. 

Liminar postergada ( id 3001433). Audiência de conciliação infrutífera ( id 

12435248). Citada, a reclamada ofertou contestação ( id 12769861) 

suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação e ausência de responsabilidade da 

construtora. No mérito, defendeu que não houve comprovação dos vícios. 

Pugnou pela improcedência da demanda. Impugnação à contestação ( id 

13149928). A parte autora, no id 1473319, informou que a requerida 

realizou o reparo dos vícios encontrados no imóvel em 13/07/2018. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Passo ao julgamento antecipado do mérito, com fulcro no art. 355, inciso I 

do CPC. Reside a quaestio juris a respeito do direito das obrigações, diante 

de não cumprimento de contrato e suas consequências, haja vista que o 

imóvel adquirido, supostamente, apresenta vícios que não foram sanados. 

Conduzo à análise das preliminares suscitadas. I - DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA CONSTRUTORA Sustenta a parte requerida que é ilegítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que o contrato de compra e 

venda da unidade foi firmado entre a primeira autora e o terceiro ASSIS 

CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMPOVIAS - EIRELI. Sem razão à 

parte requerida. É fato incontroverso que a construtora ré é responsável 

pela execução do empreendimento Condomínio Residencial Parque 

Chapada da Serra, e nessa qualidade se responsabiliza pelos vícios 

construtivos pelo prazo de 05 ( cinco) anos. Eis o teor do art. 618 do CC: 

Artigo 618: Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 

construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução 

responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e 
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segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA 

REJEITADA PELO SANEADOR – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO 

DO CONSTRUTOR PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA (CC, ART. 

618) – DECURSO DO PRAZO DE 180 DIAS APÓS A CONSTATAÇÃO DE 

DEFEITOS NA OBRA – DECADÊNCIA DO DIREITO DE EXIGIR SANEAMENTO 

DOS DEFEITOS EM RAZÃO DA GARANTIA QUINQUENAL DA OBRA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO PARA EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Se 

constatada a existência de defeitos de solidez e segurança da obra no 

prazo máximo de cinco anos após sua entrega, o seu proprietário pode 

exigir do construtor /empreiteiro a correção dos defeitos, desde que a 

pretensão seja deduzida no prazo decadencial de 180 dias (CC, art. 618, 

parágrafo único). 2. Esgotado o prazo prescricional da garantia de cinco 

anos, ou o prazo decadencial de 180 dias, o contratante ainda pode 

pretender a responsabilização do empreiteiro que, dolosa ou 

culposamente, tenha ocasionado os vícios/defeitos de solidez e 

segurança, desde que prove o inadimplemento contratual (má execução 

da obra), nos termos do art. 389 do Código Civil/2002. (N.U 

0044600-70.2016.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2016, 

Publicado no DJE 14/09/2016) Logo, ainda que a parte autora tenha 

adquirido imóvel de terceiro, infere-se que a construtora, em tese, se 

responsabiliza pelo vícios construtivos que acarretem perigo a solidez e 

segurança do consumidor, pelo prazo de 05 ( cinco) anos, como é o caso 

dos autos. Ante o exposto, AFASTO a preliminar invocada. II - DA 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO e DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA 

CONSTRUTORA Perscrutando a fundamentação das referidas 

preliminares, verifica-se claramente que se confundem com o mérito da 

causa. Isso porque, o ponto nodal da presente lide reside,justamente, em 

verificar a existência dos vícios alegados e, como consequência, a 

responsabilidade da parte requerida em consertá-los e de reparar os 

eventuais danos extrapatrimoniais. Dito isso, as teses serão 

obrigatoriamente discutidas e analisadas no mérito. Superadas essas 

questões, e inexistindo outras preliminares pendentes de análise, passo 

ao exame da matéria de fundo. MÉRITO Exsurge a parte autora que o 

imóvel adquirido apresentou vícios construtivos, tais quais, infiltrações, 

pisos oco, vazamento de água , dentre outros. Cinge-se a demanda, 

portanto, à verificação quanto às causas das incorreções do imóvel, bem 

como responsabilidade da demandada quanto a estes vícios. Os defeitos 

no imóvel restaram comprovados, conforme se observa das fotos 

coligidas nos ID’s 9804893, bem como das reclamações apresentadas 

pela parte autora à requerida, das quais é possível extrair a existência dos 

vazamentos de água, infiltração e erros na colocação do piso da sala, 

quarto e cozinha. Os argumentos da requerida são genéricos e não são 

capazes de elidir a sua responsabilidade para com os defeitos aparentes 

da obra, notadamente quando evidente a existência desses vícios no 

imóvel. O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a 

responsabilidade objetiva do construtor “pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. Todavia, 

durante o decorrer da demanda, a reclamada efetuou o reparo do imóvel, 

com a substituição do piso e conserto do espelho, conforme noticiado pela 

própria parte autora no id 14373319. A medida foi tomada pela requerida 

administrativamente, considerando que não houve decisão judicial nesse 

sentido, o que leva a perda do objeto do pedido liminar e dos pedidos de 

reparo no imóvel. Contudo, convém ressaltar que tal fato, embora possa 

influenciar na fixação do quantum, não enseja a extinção do pleito de 

danos morais, sobretudo porque o reparo foi realizado aproximadamente 

01 ( um) ano após as reclamações e ajuizamento da demanda. É 

consabido que o dano moral é violação a um dos direitos da personalidade 

previstos no artigo 11 do Código Civil. Nas lições de Sílvio de Salvo 

Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a 

saúde psíquica da vítima e estará presente quando uma conduta ilícita 

causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico 

que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor. No caso, ao adquirir o 

imóvel, os autores objetivavam uma moradia nova, em ótimas condições e 

livre da necessidade de reparos ou reformas, contudo, não foi o que 

encontraram. As fotografias retratam serviços mal acabados, demonstram 

infiltrações, esteticamente verificáveis, que por si sós já ultrapassa um 

mero transtorno/dissabor ou falha na prestação dos serviços. Impende 

destacar que a parte requerida efetuou o reparo dos vícios 

administrativamente, no entanto, somente aproximadamente 01 ( um) ano, 

do ajuizamento da demanda. Outrossim, as provas dos autos revelam que 

o autor Fagner teve que desocupar o imóvel, por estar inabitável, 

corroborando a incidência dos danos morais. Assim, caracterizada a falha 

na prestação de serviços e inexistente qualquer das excludentes de 

responsabilidade civil objetiva, não resta dúvida de que os autores 

passaram por transtornos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, 

razão pela qual entende-se que fazem jus a indenização por danos 

morais. Outro não é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITOS 

CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR. (...) 

RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. RUPTURA DO DEVER DE 

SEGURANÇA. ART. 12 DO CDC. DEVER DE REPARAR AS FALHAS 

EVIDENCIADAS NO IMÓVEL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 

Evidenciado, pelo conjunto probatório coligido aos autos, que os defeitos 

apresentados no imóvel da autora decorreram de falhas de construção, 

impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de indenização 

pelos danos sofridos. Sendo suscetíveis de acarretar riscos à saúde do 

consumidor, os danos encontrados no imóvel acabam rendendo ensejo à 

responsabilidade pelo fato do produto, pois evidente ruptura da segurança 

legitimamente esperada pelo consumidor nessas situações. Abalo moral 

caracterizado em face da angustia vivenciada pelo demandante, 

decorrente dos defeitos construtivos no imóvel. A ausência de 

habitabilidade plena do imóvel, caracterizada pela presença de infiltrações 

de todos os lados em consequencia de inexistência de impermeabilização 

das fundações, além do risco causado deficiente compactação do solo, 

caracteriza o dever de indenizar, havendo claro nexo de causalidade 

entre os defeitos construtivos e os danos sofridos pela parte requerente. 

Quantum indenizatório mantido, por se mostrar suficiente à compensação 

do dano, à gravidade da conduta e à situação econômico-financeira do 

ofensor. Dever de a parte demandada reparar os defeitos evidenciados 

pelo laudo pericial que decorre da responsabilidade pela falha na 

construção do imóvel. Verba honorária majorada. APELO DESPROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066229907, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 16/09/2015) – grifei. Reconhecido o 

dever de indenizar resta fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o 

julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo 

utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as 

peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e 

consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das 

partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à 

eliminação da repetição da conduta identificada como danosa. Em atenção 

a esses critérios, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

para cada um dos autores é razoável e suficiente no caso concreto. 

Diante do exposto: a) RECONHEÇO a perda do objeto com relação ao 

pedido de tutela de urgência e de reparo dos vícios construtivos; b) 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), para cada um dos autores, a título de danos morais, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta 

sentença (Súmula nº 362 do STJ). Considerando o princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Transitada esta em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013356-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA PAULA CRUZ DE SOUZA REQUERIDO: FATO JUNIOR 

ENSINO FUNDAMENTAL LTDA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Ana Paula da Cruz e Souza em desfavor de Fato 

Júnior Fundamental Ltda-ME, ambos qualificados no autos. Alega a 

requerente que foi contratada pela requerida para o cargo de estagiária 

em 01.06.2017, sendo que em razão de uma nova oportunidade de 

estágio, solicitou aos 24.07.2017 a rescisão do contrato de estágio. 

Esclarece que aos 19.02.2018 foi selecionada para uma vaga de estágio 

junto ao SESI - Serviço Social da Indústria Ltda, todavia não foi possível a 

sua contratação, pois constava vínculo de estágio com a requerida. 

Ressalta também que ficou impossibilitada de estagiar na empresa 

ESPAÇO DA CRIANÇA BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA pelos 

mesmo motivos. Narra que por diversas vezes solicitou a baixa do vínculo, 

todavia todas sem êxito. Relata que em face da conduta da ré deixou de 

conseguir o estágio e de posteriormente engrenar em um futuro emprego 

no mesmo local, suportando danos morais, material, lucro cessantes e a 

perda de uma chance. Em face do exposto, pugna pela procedência dos 

pedidos iniciais para condenar a ré: i) em danos morais no montante de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais); ii) danos pela perda de uma chance no 

montante de R$ 21.600,00 (vinte um mil e seiscentos reais); iii) em lucros 

cessantes no importe de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais); iv) 

confirmação da tutela de urgência para dar baixa no vínculo de estágio; e 

v) em verbas de sucumbência. Liminar deferida no ID n. 13303720. Apesar 

de devidamente citada no ID n. 13770283, a ré não compareceu para 

audiência de conciliações e nem apresentou contestação, consoante 

certidão do ID n. 15666744. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. O feito não demanda instrução probatória, 

possuindo um arcabouço probatório suficiente para o desate da questão, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado com permissivo no art. 

355 do CPC. Preambularmente, insta consignar que a parte requerida 

apesar de devidamente citada no ID n. 13770283 deixou transcorrer o 

prazo in albis sem apresentar contestação, consoante certidão do ID n. 

15666744. Patente à ocorrência da revelia, os seus efeitos são uma 

consequência lógica e processual, em que há uma presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344, 

do Código de Processo Civil, máxime se não ocorrentes quaisquer das 

hipóteses legais de afastamento dos seus efeitos ordinários. A pena de 

confissão decorrente da revelia, contudo, é relativa e não induz, 

necessariamente, à procedência do pedido, podendo ceder em face dos 

demais elementos constantes dos autos, caso contrariem a tese 

sustentada pelo autor. Feitas tais considerações passo ao exame do 

mérito. O imbróglio instalado nos autos se deve pelo fato de a requerida 

não ter providenciado a baixa do vínculo de estágio da autora, fazendo 

com que perdesse um novo estágio junto ao SESI, o que teria causado 

danos morais, materiais e a perda de uma chance Do cotejo das provas 

produzidas nos autos tenho que a pretensão inicial merece acolhimento 

parcial. Indiscutivelmente, resta sobejamente comprovado que a autora foi 

chamada para iniciar o estágio junto ao SESI – Serviço Social da Indústria 

(ID n. 13244783), que somente não se perfectibilizou pelo fato de constar 

o vínculo de estágio anterior com a ré, conforme se extrai da resposta do 

ID n. 13244790. Assim, a conduta ilícita da parte ré restou claramente 

demonstrada, máxime se levar em conta que foi procurada por diversas 

vezes pela autora para regularizar a situação, quedando-se inerte. 

Demonstrada a conduta ilícita da ré, resta analisar se gerou os danos 

conclamados na inicial. Quanto ao dano moral tenho que restou 

configurado nos autos, pois a autora perdeu uma oportunidade de estágio, 

que poderia servir tanto para a sua qualificação profissional quanto para 

auferir renda. Ressai indene de dúvida quanto ao dano moral sofrido pela 

autora, pois diante da perda da oportunidade vivenciou sentimentos 

negativos, tais quais, nervosismo, frustração e tristeza, que transcendem 

o mero aborrecimento. Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o 

quantum pleito formulado. Nesse passo é cediço que o julgador não está 

obrigado ao acolhimento do, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, 

considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de 

culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição 

econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa. Atendendo aos vetores acima entendo que o 

valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional e 

suficiente aos fins desejados. De outro giro, a parte autora também 

postula os danos materiais a título de lucros cessantes, sob o argumento 

de que ficou impossibilitada de ser contratada pela empresa “ESPAÇO DA 

CRIANÇA BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA”, ficando sem 

provimentos durante 11 (onze) meses, deixando de auferir valor de R$ 

9.900,00 (nove mil e novecentos reais). É sabido que os lucros cessantes 

consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como 

consequência direta do evento danoso. O Código Civil assim dispõe sobre 

a reparação de danos: Art. 402. Salvo as exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do 

que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. No 

caso em apreço, como meio de prova de que seria contratada pela 

empresa ESPAÇO DA CRIANÇA BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA, 

a autora colacionou apenas o extrato do ID n. 13244727, que ao meu ver 

não demonstra hipótese concreta de que seria contratada, sequer 

informando os termos do contrato e valores que receberia, de maneira que 

não é possível aferir qual o parâmetro utilizado pela autora para se chegar 

ao valor de R$ chegou no valor DE R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos 

reais). Ou seja, não se pode admitir a hipótese de lucros cessantes em 

suposições, de forma que não merece guarida tal pedido. Nesse sentido: 

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 

CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE 

A PESSOA JURÍDICA TENHA SOFRIDO ABALO MORAL, UMA VEZ QUE A 

HONRA DA PESSOA JURÍDICA É OBJETIVA E DEVEM SER 

COMPROVADOS, DE FORMA INEQUÍVOCA, O ABALO AS SUAS 

ATIVIDADES COMERCIAIS E/OU A CREDIBILIDADE PERANTE TERCEIROS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO 

AUTOR IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008807372, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado 

em: 26-09-2019) Por fim, a autora postula a indenização no valor de R$ 

21.600,00 (vinte um mil e seiscentos reais) referente a perda de uma 

chance, pois restou privada de conseguir um bom estágio e futuro 

emprego na empresa SESI – Serviço Social da Indústria. A perda de uma 

chance ocorre quando a conduta de alguém impede a realização de um 

evento futuro que implicaria benefício. Consoante o eminente jurista Sérgio 

Cavalieri Filho[1], a perda de uma chance, caracteriza-se: “(...) quando, em 

virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade de um evento 

que possibilitaria um benefício futuro para a vítima, como progredir na 

carreira artística ou militar, arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer 

de uma sentença desfavorável pela falha do advogado, e assim por 

diante. (...) A chance perdida reparável deverá caracterizar um prejuízo 

material ou imaterial resultante de fato consumado, não hipotético. A 

indenização, por sua vez, deverá ser da chance, da perda da 

possibilidade de alguém auferir alguma vantagem, e não dos ganhos 

perdidos (...)”. Além disso, para fazer jus à indenização pela perda da 

chance, é necessário que o evento futuro desaparecido seja provável e 

concreto, de forma que somente a perda da chance séria e real que 

justifica a indenização. In casu, o contrato de estágio no ID n. 13244783 

demonstra que a autora iria ser contratada pela empresa SESI – Serviço 

Social da Indústria, não restando dúvidas de que a autora perdeu a 

oportunidade do estágio e de auferir rendas, pois em face da conduta da 

ré houve o cancelamento do contrato de estágio (ID n. 13244790). 

Consoante se extrai do documento no ID n. 13244783, o estágio teria 

duração de 12 meses entre o período de 01/03/2018 e 28/02/2019, com o 

recebimento do valor de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de bolsa 

auxílio e R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) a título de auxílio 

transporte, perfazendo o total mensal de R$ 1.032,00 (mil e trinta e dois 

reais). Assim, tem-se que a autora deixou de auferir a renda de R$ 

12.384,00 (doze mil e trezentos e oitenta e quatro reais). Dessa feita, é de 

rigor acolhimento o pleito de indenização pela perda de uma chance no 

valor citado acima. Por derradeiro, em atenção ao disposto no art. 489, 

§1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no 

processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado 

na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar 

em ausência de fundamentação. A respeito da temática, colaciono o 

seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
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MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. 

AUSÊNCIA.1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 

do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar 

contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre 

na hipótese em apreço.2. O julgador não está obrigado a responder a 

todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.489 

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as 

questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...)5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. 

Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª 

REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Ante 

o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para: i) 

CONDENAR a parte reclamada a obrigação de fazer consistente na baixa 

do vínculo de estágio da autora, tornando definitiva a liminar do ID n. 

13303720 ; ii) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ); III) CONDENAR a reclamada ao pagamento 

do valor de R$ 12.384,00 (doze mil e trezentos e oitenta e quatro reais), a 

título de danos materiais pela perda de uma chance, os quais deverão ser 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelos índices INPC a partir das respectivas datas do 

recebimento mensal do contrato de estágio entre o período de 01/03/2018 

e 28/02/2019. Diante da sucumbência mínima, condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado, nada mais 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Regime de Exceção [1] CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de 

Responsabilidade Civil, 7ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007, página 75.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042284-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ ARRUDA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042284-70.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação proposta por JOSE CARLOS DA CRUZ ARRUDA contra PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos qualificados na inicial. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. Intimada para recolhimento 

das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora 

não atendeu ao chamado judicial. Os autos me vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. O autor devidamente intimado, deixou de 

recolher as custas judiciais. Diante da ausência de recolhimento das 

custas e da não comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 

485, IV do CPC/15. Honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041179-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA MARTINS CARNEIRO (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1041179-24.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança da diferença do Seguro DPVAT ajuizada por Eliane 

Aparecida Martins Carneiro contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 27/06/2018, ocasionando fratura no ombro esquerdo, 

fratura no corpo vertebral de D6, fratura no rádio distal e fratura na 

mandíbula, que deu entrada administrativamente no Aviso de Sinistro 

DPVAT, para receber a indenização que tem direito, onde a mesma 

percebeu a quantia de R$ 1.423,13 (um mil quatrocentos e vinte e três 

reais e treze centavos), pago na data de 01/07/2019, no entanto, não 

concordou e agora pleiteia a diferença do valor pago. Junto à inicial vieram 

os documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo e ausência de interesse 

processual pelo pagamento administrativo, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Realização de avaliação médica 

(ID 26350389), sendo apresentado laudo pericial, a parte requerente se 

manifestando em seguida. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada a diferença do valor pago referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 27/06/2018, e 

faz jus ao restante devido. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - 

Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a 

preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder 

S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse processual por já ter recebido administrativamente Em 

sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse processual, pois 

parte demandante já recebeu em sede administrativa a quantia de R$ 

1.423,13 (um mil e quatrocentos e vinte e três reais e treze centavos), e 

que foi realizado em plena conformidade com a legislação que regulamenta 

o Instituto DPVAT, o que não merece prosperar. Conquanto tenha sido 

realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna 

a pretensão da autora carecedora das condições da ação por falta de 

interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo 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 24084333) e o laudo pericial (ID 26350389). 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 
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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 da mobilidade de um seguimento da coluna vertebral 

o percentual incidente é de 25% (setenta 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 sua coluna vertebral é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Ainda, da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de lesão em ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS 

o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima em sua estrutura craniofacial é de 25% (vinte e cinco por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). E por fim, da análise 

da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda completa 

da mobilidade de um dos PUNHOS o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 

punho esquerdo é de 75% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá 

ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Verifica-se, no 

entanto, que já se realizou o pagamento, na via administrativa, do montante 

de R$ 1.423,13 (um mil quatrocentos e vinte e três reais e treze centavos), 

o qual deve ser descontado da indenização a ser recebida de R$ 7.593,75 

(sete mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), 

assim remanescendo o montante a ser indenizado de R$ 6.170,62 (seis 

mil, cento e setenta reais e sessenta e dois 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 da data do pagamento administrativo. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 6.170,62 (seis mil, 

cento e setenta reais e sessenta e dois centavos), a título de diferença do 

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 pagamento administrativo (01/07/2019). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, 27 de abril de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036517-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DALTON MAGALHAES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1036517-17.2019.8.11.0041 AUTOR(A): DANIEL DALTON MAGALHAES 

CARVALHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 27 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) 

/ Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012863-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIRLEY ROLINS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT17613-O (ADVOGADO(A))

LUANA PRADO MARQUES OAB - MT21530/O (ADVOGADO(A))

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1012863-69.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

FRANCIRLEY ROLINS MENDES REU: LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente, com fundamento no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC e no Provimento nº 56/2007 da CGJ, IMPULSIONO os autos com o 

objetivo de INTIMAR as partes para manifestar sobre a manifestação do 

perito, no prazo de 15 dias. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 (assinado 

digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014150-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DE PROENCA (REQUERENTE)

ALOISIO LEITE TORTORELLI (REQUERENTE)

AZENETH INFANTINO (REQUERENTE)

ELISEU DA SILVA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

1014150-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ALOISIO LEITE TORTORELLI, 

AZENETH INFANTINO, BENEDITO ANTONIO DE PROENCA, ELISEU DA 

SILVA FONTES REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 de abril de 

2020. (Assinatura Eletrônica) Servidor (a) / Gestor(a) Judiciário(a) da 

Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007676-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LIBANIO SOUZA NETO (REQUERENTE)

MAURICIO ANTONIO MORBECK CURVO (REQUERENTE)

AECIO DE CAMPOS MOREIRA (REQUERENTE)

FERNANDO MARCOS BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO 

(REQUERENTE)

FATIMA CRISTINA PEREIRA BEZERRA (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GISELE AUXILIADORA DE ALMEIDA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

1007676-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AECIO DE CAMPOS MOREIRA, 

BENEDITO LIBANIO SOUZA NETO, FATIMA CRISTINA PEREIRA BEZERRA, 

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, MAURICIO ANTONIO MORBECK CURVO, 

GISELE AUXILIADORA DE ALMEIDA RIOS, FERNANDO MARCOS 

BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Impulsionamento por certidão Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 

de abril de 2020. (Assinatura Eletrônica) Servidor (a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028109-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDMAR JOAO VARELA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA LEQUE PINHEIRO DE SIQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028109-08.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SIDMAR 

JOAO VARELA DO CARMO REU: ANA PAULA LEQUE PINHEIRO DE 

SIQUEIRA Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório de ID 

n° 19963864 requerendo a desistência da presente ação, informando que 

a não tem mais interesse na demanda, requerendo ,assim, homologação 

sem mérito da desistência do feito. De acordo com o artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, 

verifica-se que a requerida, embora devidamente intimada não apresentou 

objeção. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas já antecipadas. Sem honorários diante da 

concordância com o pedido de desistência. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009632-32.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA JABUR RIBEIRO OAB - SP202389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIO ANTONIO LOPES HOLANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

frederico azevedo e silva OAB - MT6879-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0009632-32.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO RODRIGUES DE PINHO EXECUTADO: CLESIO ANTONIO LOPES 

HOLANDA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença. 

Considerando que a parte exequente, embora intimada, não procedeu com 

o andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento 

de sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003791-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAYLEVEN TECNOLOGIA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003791-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: JUNIOR MARIANO DE SOUZA RÉU: PAYLEVEN TECNOLOGIA 

S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A respeito do assunto a Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas específicas no âmbito 

estadual sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, 

estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, deverá o 

magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as condições 

financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com consulta ao 

Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e 

Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos 

Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado de carência 

do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade 

àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas 

judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse 

modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os 

benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que esta 

sendo patrocinado por advogado particular e não colacionou documentos 

capazes de comprovar sua condição de hipossuficiência, o indeferimento 

do pedido é medida que se impõe, uma vez que além de emprego fixo 

como frentista, exerce atividade como profissional liberal em são de 

beleza próprio. Ademais em razão do direito debatido nos autos, 

verifica-se que a complexidade comporta sua tramitação perante os 

Juizados Especiais, e que o valor atribuídos aos danos morais, sem 

adentrar ao mérito, vem com único intuito da sua descaracterização. Além 

disso, no presente caso, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da requerente, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º 

da CF: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos;” Sobre o assunto, já 

decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E 

MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao 

dizer que “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). Destaquei. Cumpre ressaltar 

que a simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração 

do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE 

PROVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE 

ASSINA COMO LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - 

LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA 

RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

apelante não apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua 

impossibilidade financeira em suportar as despesas processuais, o único 

documento apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é 

suficiente para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão 

do juízo a quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela 

apelante.(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 
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SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 

15/12/2015) Destaquei. Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno 

valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar 

na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível. 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pela parte autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas 

processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013625-64.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS (EXEQUENTE)

PAULO BATISTA BARBOSA (EXEQUENTE)

ALFREDO LEITE HAGE (EXEQUENTE)

HOSPITAL DAS CLINICAS DE MATO GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

DILMA GUIMARAES NOVAIS OAB - MT8892-O (ADVOGADO(A))

SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO OAB - MT196-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

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

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975-O 

(ADVOGADO(A))

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

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

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

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

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

(ADVOGADO(A))

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

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

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

ROSANGELA DE SOUZA RAIMUNDO OAB - DF11242-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

EDIMAR LUIZ DA SILVA OAB - MT14723-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA SILVA OAB - DF10992-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0013625-64.2001.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HOSPITAL DAS CLINICAS DE MATO GROSSO LTDA - ME, ALFREDO LEITE 

HAGE, JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS, PAULO BATISTA 

BARBOSA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. O Banco 

noticia que já houve acordo quanto aos créditos/transações e pretensões 

decorrente do feito nas ações autônomas de cobrança, a fim de se evitar 

decisão surpresa, manifeste-se os exequentes no prazo de 05 dias, 

valendo o silêncio como concordância a extinção do cumprimento de 

sentença. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019790-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL LEMES DA COSTA (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019790-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDENIL LEMES DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 
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interesse da seguradora."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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022732-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODERYCK JOSE APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022732-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODERYCK JOSE APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 
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referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019000-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019000-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONY GOMES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016989-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LOURENCO LEITE (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016989-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO LOURENCO LEITE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 160 de 300



QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034224-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOBAR MASJIONE BALBUENA (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))

 

Intimo a parte Requerida para se manifestar sobre o pedido de desistência 

formulado pela parte Requerente em Audiência de Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001591-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR COCATTO (EXEQUENTE)

PEDRO COCATTO FILHO (EXEQUENTE)

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (EXEQUENTE)

DILMAR DAL BOSCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001591-44.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DILMAR DAL BOSCO, JOSEMAR COCATTO, PEDRO COCATTO FILHO, 

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO EXECUTADO: FIDES HOLDING 

PATRIMONIAL S.A. Vistos etc. Não obstante a manifestação da 

embargada, aguarde-se a conciliação designada nos autos. Cumpra-se 

CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001591-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR COCATTO (EXEQUENTE)

PEDRO COCATTO FILHO (EXEQUENTE)

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (EXEQUENTE)

DILMAR DAL BOSCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001591-44.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DILMAR DAL BOSCO, JOSEMAR COCATTO, PEDRO COCATTO FILHO, 

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO EXECUTADO: FIDES HOLDING 

PATRIMONIAL S.A. Vistos etc. Não obstante a manifestação da 

embargada, aguarde-se a conciliação designada nos autos. Cumpra-se 

CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018345-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS VIEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018345-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 
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MARCIO VINICIUS VIEIRA DIAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019373-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRADE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019373-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO ANDRADE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 
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de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031365-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA AQUINO STREGE (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031365-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDREIA AQUINO STREGE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022670-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY GONCALVES FERREIRA (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))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 163 de 300



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022670-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONEY GONCALVES FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010444-69.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ADELHEID NANI OAB - MT6657-O (ADVOGADO(A))

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS CARLOS VENANCIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT15762-O 

(ADVOGADO(A))

 

0010444-69.2012.8.11.0041 EXEQUENTE: VERDÃO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA EXECUTADO: JESUS CARLOS VENANCIO 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para dar o devido andamento nos autos, requerendo o que 

for de direito. Cuiabá - MT, 28 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) 

Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva Kido Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004872-06.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE FRASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIZE ATEYEH OAB - MT12508-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 0004872-06.2010.8.11.0041 

EXEQUENTE: LUIZ HENRIQUE FRASSON EXECUTADO: ANTONIO DE 

OLVEIRA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, com 

fundamento no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no 

Provimento nº 56/2007 da CGJ, IMPULSIONO os autos com o objetivo de 

INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, nos termos do despacho ID 28312016. Cuiabá - MT, 28 

de abril de 2020 (assinatura eletrônica) Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro 

da Silva Kido Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038953-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON ALMEIDA 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))

 

Intimo a parte Requerente para que justifique a ausência na Audiência de 

Conciliação e, querendo, apresente Impugnação á Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1042119-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH REGINA SANTANA DAMASCENO (AUTOR(A))

D. R. S. D. (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))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020154-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA ANDRADE DE CARVALHO (REQUERIDO)

ALMIR RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente para se manifestar sobre a Correspondência 

Devolvida e a Certidão Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000154-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SAMPAIO DE ALCANTARA (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0029520-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IP INDUSTRIA & COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 0029520-50.2010.8.11.0041 EXEQUENTE: PERFILADOS 

MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: CONSTRUTORA 

IP INDUSTRIA & COMERCIO LTDA Impulsionamento por certidão Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça ID 28319014, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá - MT, 28 de abril de 2020 (assinatura eletrônica) Juliana Gonçalves 

de Melo Ribeiro da Silva Kido Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001044-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 0001044-26.2015.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA EXECUTADO: AYMORE ATO 

ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para indicar os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Gestor(a) / 

Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001044-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 0001044-26.2015.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA EXECUTADO: AYMORE ATO 

ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para indicar os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Gestor(a) / 

Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012019-54.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALISTENE REGINA AQUINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT10138-O 

(ADVOGADO(A))

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (EXECUTADO)

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAISA AZEVEDO CALAZANS OAB - MT8747-O (ADVOGADO(A))

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

MARIO CARDI FILHO OAB - MT3584-A (ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT8843-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 0012019-54.2008.8.11.0041 

EXEQUENTE: CALISTENE REGINA AQUINO SILVA EXECUTADO: FLAVIO 

ALMEIDA GONCALVES, AIG SEGUROS BRASIL S.A. ATO ORDINATÓRIO 

Nos termos da legislação vigente, com fundamento no Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no Provimento nº 56/2007 da CGJ, em 

atenção a solicitação do setor de depósitos judiciais do TJMT, bem como 

que os servidores estão trabalhando em teletrabalho, IMPULSIONO os 

autos com o objetivo de INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

apresentar procuração nos autos virtuais, com poderes especiais para o 

recebimento do alvará pelo advogado. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020 

(assinado digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033992-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO OLIVEIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033992-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO OLIVEIRA PINTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por 

ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0043286-05.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MOCELLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BARBOSA DE LIMA OAB - MT7690-O (ADVOGADO(A))

WILSON RODRIGUES FONTELLI OAB - MT8188-O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPERAFICO DA AMAZONIA SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 0043286-05.2012.8.11.0041 

EXEQUENTE: PAULO MOCELLIN EXECUTADO: SPERAFICO DA AMAZONIA 

SA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, com fundamento 

no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no Provimento nº 

56/2007 da CGJ, IMPULSIONO os autos com o objetivo de INTIMAR a parte 

autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias. Cuiabá-MT, 28 

de abril de 2020 (assinado digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004495-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA SILVA DELUQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 7 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019069-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019069-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALLIANZ SEGUROS S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. O feito não conta com 

questões preliminares. A controvérsia cinge-se acerca da existência ou 
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não da má prestação de serviços por parte da requerida. Desse modo, 

dou por saneado o feito, havendo pedido de ambas as partes, DESIGNO o 

dia 08/07/2020, às 14:00 horas, para realização da audiência de Instrução 

e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC. Intimem-se as partes, 

através de seus procuradores, para indicarem o rol de testemunhas a 

serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias 

antes da realização da audiência, com fundamento no artigo 357 § 4º. 

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º). A secretaria do juízo 

somente fará a intimação de forma excepcional e nas hipóteses previsto 

no §4 do artigo 455 do CPC. 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: 1019069-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019069-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALLIANZ SEGUROS S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. O feito não conta com 

questões preliminares. A controvérsia cinge-se acerca da existência ou 

não da má prestação de serviços por parte da requerida. Desse modo, 

dou por saneado o feito, havendo pedido de ambas as partes, DESIGNO o 

dia 08/07/2020, às 14:00 horas, para realização da audiência de Instrução 

e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC. Intimem-se as partes, 

através de seus procuradores, para indicarem o rol de testemunhas a 

serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias 

antes da realização da audiência, com fundamento no artigo 357 § 4º. 

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º). A secretaria do juízo 

somente fará a intimação de forma excepcional e nas hipóteses previsto 

no §4 do artigo 455 do CPC. 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: 1010887-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE BARBOSA DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010887-56.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARLEIDE 

BARBOSA DA SILVA LOPES REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 28 de abril de 2020. Assinatura 

Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039042-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BARBOSA PINHEIRO FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039042-06.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCOS 

VINICIUS BARBOSA PINHEIRO FRANCO REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Impulsionamento por certidão Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 28 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041190-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041190-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANDERSON 

RODRIGUES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036902-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036902-62.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: TONI PINTO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido o pedido 

de assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Transcorreu o prazo sem o devido 

atendimento pela parte interessada. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do 

emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o 

recolhimento das custas processuais. Vejamos o que dita o artigo 321 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM 

NOME DO ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da 

inicial, não exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão 

legal. (Ap 138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 
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14/09/2018) EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETAA EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009588-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WELLINGTON ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009588-44.2019.8.11.0041 AUTOR(A): DOUGLAS 

WELLINGTON ALVES DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019439-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON JOSE COSTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o Embargante para, querendo, se manifestar sobre a Impugnação 

aos Embargos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043786-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARISSIMI (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043786-44.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FABIO 

CARISSIMI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027858-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO EMIDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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CUIABÁ Processo n. 1027858-53.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCOS 

APARECIDO EMIDIO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009014-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO GARCIA ZAQUEMAEL (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009014-21.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SANDRO 

GARCIA ZAQUEMAEL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036934-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036934-67.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: TONI PINTO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Transcorreu o prazo sem o devido 

atendimento pela parte interessada. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do 

emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o 

recolhimento das custas processuais. Vejamos o que dita o artigo 321 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM 

NOME DO ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da 

inicial, não exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão 

legal. (Ap 138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 

14/09/2018) EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETAA EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038589-11.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES DIAS DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038589-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ARISTIDES 

DIAS DO ROSARIO REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1023952-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPER CARD - CENTRO DE OPERACOES, PROCESSAMENTO 

ELETRONICO DE DADOS EM REDE LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Embargante para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011557-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOERGEN VANIN PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011557-94.2019.8.11.0041 AUTOR(A): EDUARDO 

GOERGEN VANIN PIRES REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016453-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO RUBENS DE AMORIM OAB - MT3785/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK SANTOS MARCONDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016453-49.2020.8.11.0041 REQUERENTE: 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: ERICK SANTOS 

MARCONDES Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório 

retro pugnando a desistência da presente ação. De acordo com o artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando 

os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da 

citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014268-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATTA DE MORAIS CARMIM (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014268-72.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RENATTA 

DE MORAIS CARMIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037780-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037780-84.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. No decisório 

anterior foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, 

determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Transcorreu o prazo sem o devido atendimento pela parte 

interessada. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não 

ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. Verifica-se 

que se esvaiu o prazo para o atendimento do emanado por este juízo sem 

que a parte autora houvesse efetuado o recolhimento das custas 

processuais. Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código 

de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O 

entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo 

Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS 

DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO 

ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA 

INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da inicial, não 

exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 

138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 

14/09/2018) EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 
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recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETAA EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031431-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO GABRIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031431-02.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DIVINO 

GABRIEL DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037756-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037756-56.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GILBERTO GUIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido o pedido 

de assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Transcorreu o prazo sem o devido 

atendimento pela parte interessada. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do 

emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o 

recolhimento das custas processuais. Vejamos o que dita o artigo 321 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM 

NOME DO ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da 

inicial, não exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão 

legal. (Ap 138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 

14/09/2018) EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETAA EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 
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hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1024039-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ACELINO DE AMARANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ACELINO DE AMARANTE OAB - MT21339/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS GONCALVES FERNANDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024039-79.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADALBERTO ACELINO DE AMARANTE RÉU: DOUGLAS GONCALVES 

FERNANDES 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: 1007915-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINEI ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007915-16.2019.8.11.0041 REQUERENTE: DINEI 

ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 28 de abril de 2020. Assinatura 

Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027737-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IASMIM CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANY FERREIRA JUVENAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027737-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IASMIM CARVALHO ALVES REU: ESTEFANY FERREIRA JUVENAL Vistos 

etc. No decisório anterior foi deferido o parcelamento das custas, 

determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher a primeira parcela, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Transcorreu o prazo sem o devido atendimento pela parte 

interessada, uma vez que apresentou apenas a matrícula do bem, sem 

efetuar o recolhimento das custas processuais. Não houve a citação da 

parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do 

emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o 

recolhimento das custas processuais. Vejamos o que dita o artigo 321 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 
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apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM 

NOME DO ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da 

inicial, não exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão 

legal. (Ap 138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 

14/09/2018) EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETAA EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000379-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON PEREIRA SILVA SOUZA (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:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000379-51.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

CLEVERSON PEREIRA SILVA SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001123-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CALDAS TEIXEIRA 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001123-46.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOYCE 

CALDAS TEIXEIRA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009155-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009155-40.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANDERSON 

DOS SANTOS FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041244-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041244-53.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GILMAR DA 

SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022149-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0022149-25.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA SONIA CASTRO BRANCO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALDA MARTINS BRANCO Vistos etc. 

Manifeste-se a requerida acerca do pedido de sobrestamento do feito 

formulado pela autora no prazo de 15 dias. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0008404-66.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

ODAIR FERRACA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0008404-66.2002.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSEMEIRE TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO EXECUTADO: ODAIR 

FERRACA, MARIA ALVES TEIXEIRA Vistos etc. Diante da manifestação da 

exequente, remetam-se os autos ao arquivo até o desfecho dos autos 

12408-87.2018.811.0041, ou mesmo o impulsionamento da parte 

interessada. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017947-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATICCO SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1017947-85.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 55.886,18 ESPÉCIE: 

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: TATICCO SEGURANCA LTDA Endereço: 

RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, - DE 353/354 AO FIM, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-430 POLO PASSIVO: Nome: JOSE MARIA 

OTAVIO MARTINS DUARTE Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, - DE 

2031/2032 A 2622/2623, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-400 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO - JOSE MARIA 

OTAVIO MARTINS DUARTE, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE 

COBRANÇA REF. DÉBITO DE R$ 55.886,18 (cinquenta e cinco mil, 

oitocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO OTTONI AZAMBUJA, 

digitei. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

10ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006377-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

THAYSA VALERIA COSTA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

MARISTELA MULASKI (REQUERIDO)

WELLS & COOPER TRAVEL BRASIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

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

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1043878-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BADOTTI FERRES (AUTOR(A))

FRANCISCO CARLOS FERRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CLAUDIO DA ROSA (REU)

CLAUDIO LUIZ DA ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA OAB - MT3839/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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0046073-36.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDOR WEIMER (EXEQUENTE)

MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO SIQUEIRA ARANTES OAB - MT19273-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO ZANIN FIORELLI OAB - MT13882-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR (EXECUTADO)

MIGUEL ROGERIO GUALDA SANCHES (EXECUTADO)

ANDRIA SANTOS MUNIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241-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 que se manifeste ante o conteúdo da petição de id. 

27004448, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0025907-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROGERIO GUALDA SANCHES (AUTOR(A))

OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, no prazo de 5 dias, 

apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031161-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECEIA BRICHI CARBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012235-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE POLIZELLI DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020107-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE ALMEIDA FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021252-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MELO MAIA GRANCE ALVAREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028147-83.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 29/10/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028147-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010834-93.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARRETEL FILMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MORO CONQUE OAB - PR27226-O (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO BROTTO OAB - PR31044-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO JOSE DE CAMPOS (EXECUTADO)

JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, bem como do art. 841, §1º da 

referida lei, impulsiono o feito a fim de intimar a parte executada, por meio 

de seu advogado, para tomar ciência acerca da penhora realizada de id. 

31600686, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0033621-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHA OAB - MT7102-O (ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA ART VIDROS EIRELI - ME - ME (REU)

ROMERO FELIX DE SOUSA (REU)

 

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

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

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

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004991-32.2019.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000925-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MENACHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003259-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOMIIST CUIABA COMERCIO DE AROMATIZANTES LTDA - ME (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL OAB - MT16393 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042148-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHAS DO SUL I (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

JOAO CARLOS SBORCHIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003386-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZEIA PEREIRA TRINDADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041914-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEA DE SOUZA DAS GRACAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008508-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010834-93.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARRETEL FILMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MORO CONQUE OAB - PR27226-O (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO BROTTO OAB - PR31044-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO JOSE DE CAMPOS (EXECUTADO)

JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC,a fim de alcançar maior celeridade, 

impulsiono o feito e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que proceda a entrega do ofício de id. 31610074 - que 

deverá estar estar acompanhado da decisão de id. 27062101 e do termo 

de penhora de id. 31600686 - no órgão destinatário, e que apresente, no 

prazo de 05 dias, o comprovante de protocolo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0037780-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))
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GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono o feito a fim de INTIMAR 

as partes para se manifestarem acerca do conteúdo da petição da perita 

de id. 26867849, no prazo de 5 dias, e, em sendo caso, que providenciem 

o solicitado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015008-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES DE OLIVEIRA DESSUNTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VITORINO DESSUNTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANDRICO MORAES XAVIER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IVANETE GONCALVES DE MELO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO OAB - MT8250-O (ADVOGADO(A))

BRUNA LUIZE FERRO OAB - MT18195-B (ADVOGADO(A))

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

ZILMA APARECIDA GONCALVES OAB - MT5150-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0015008-52.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VITORINO DESSUNTE, IVANILDES DE 

OLIVEIRA DESSUNTE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PRISCILA 

APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER, ANDRICO MORAES XAVIER, 

SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA FILHO, IVANETE GONCALVES DE MELO, 

SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Visto. A 

requerida Solução Empreendimentos apresenta manifestação requerendo 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 31546558), contudo, 

necessária se faz a comprovação de sua hipossuficiência financeira. 

Assim, intime-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como balanço financeiro assinado por profissional qualificado, 

IRPJ (esse poderá ser apresentado em sigilo), etc., sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018183-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LEITE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018206-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DOS SANTOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se ainda, para que no 

mesmo prazo, apresente o boletim de ocorrência dos fatos narrados, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016891-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SANTANA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016891-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEY SANTANA LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 0037785-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE AMARAL DE CAMPOS (REU)

EDUARDO PERES DA SILVA (REU)

 

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

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

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019438-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA OAB - MT15396-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA OAB - MT1760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GLAUBER COSTA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE ALBERTO SEBASTIAO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos do artigo 1.210 da CNGC, procedo a INTIMAÇÃO dos 

requeridos FELIPE GLAUBER COSTA SILVA e JOSÉ ALBERTO 

SEBASTIÃO SILVA, na pessoa do seu advogado, para que, no prazo de 

05 dias, proceda de forma a retirar/preparar a carta precatória expedida 

id.31596370 instruindo-a, a fim de diligenciar o seu cumprimento em 10 

(dez) dias. Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo Deprecado, 

deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes autos 

eletrônicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006238-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

SARA CORTEZ DE MORAES OAB - 033.662.421-24 (REPRESENTANTE)

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

PJE 1006238-14.2020 Visto. B.C.F.C, representado por Sara Cortez de 

Moraes Cruz, ajuíza a presente Ação de Conhecimento c.c. com Pedido de 

Tutela de Urgência em desfavor de Companhia Seguradora Bradesco 

Saúde S.A., alegando foi diagnosticado com malformação cerebral, com 

vários comprometimentos como hidrocefalia máxima/diminuição importante 

da massa encefálica, macrocefalia/braquicefalia, disfagia severa, microtia 

e anotia/ausência dos pavilhões auditivos externos, sendo recomendado 

pelos médicos do autor Protocolo Pediasuit, fonoaudióloga (3 vezes por 

semana), terapia ocupacional (1 ou 2 vezes por semana), equoterapia, 

fisioterapia Método Bobath (3 vezes por semana), além do uso de Soft 

Band ou Sound Arc para melhorar o miliar auditivo do paciente, bem como 

o uso de Flex Corp - colete bermuda e Parapodium. Narra que solicitou 

para a requerida, que quedou-se inerte, razão pela qual requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida custeie 

e disponibilize os tratamentos: Protocolo Pediasuit, Fonoaudióloga (3 vezes 

por semana), Terapia ocupacional (1 ou 2 vezes por semana), 

Equoterapia; Fisioterapia Método Bobath (3 vezes por semana); Flex corp 

– Colete Bermuda e Parapódio, além de disponibilizar o Aparelho Auditivo 

Soft Band, conforme prescrito pelos médicos que assistem o autor. A 

requerida se manifesta através do id. 31538992 afirmando que os 

tratamentos de Pediasuit, método Bobath, Soft Band ou Sound Arc, de Flex 

Corp, de Parapodium e equoterapia não constam no rol da ANS, do mesmo 

modo a fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional pela técnica utilizada 

(BOBATH). A tutela jurisdicional almejada pelo autora se traduz na 

concretização do direito à saúde, sendo este direito material 

doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda 

geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se 

refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). 

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia 

fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à 

saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as 

normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. 

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as 

partes restou demonstrada pelo documento de id. 29210237, bem como a 

necessidade da parte autora no tratamento acerca malformação do 

sistema nervoso central e microtia disacusia condutiva, conforme laudos 

médicos de id. 29211892, 29211892 e 29211894, imprescindível para seu 

desenvolvimento intelectual, comprovado pelos diversos documentos 

acostados no processo. O caso da parte autora também é de urgência, 

vez que o tratamento é essencial para o seu desenvolvimento e sua 

negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante 

violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana. Sabe-se que cabe ao profissional da 

saúde, competente para aferir os problemas da autora, a escolha do 

tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras 

considerações, assim é irrelevante a justificativa da negativa da requerida 

de que os tratamentos indicados de Pediasuit, método Bobath, Soft Band 

ou Sound Arc, de Flex Corp, de Parapodium e equoterapia, a 

fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional pela técnica utilizada (BOBATH) 

não esta incluso no rol da ANS, vez que o referido rol possui natureza de 

diretriz e constitui referência básica aos operadores de planos de saúde, 

portanto, não tem força para limitar direitos estipulados contratualmente, 

tratando-se de rol meramente exemplificativo. Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE 

SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO 

PRESCRITO - CRIANÇA – AUTISMO –LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS 

– ROL EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTES DO STJ –NECESSIDADE E 

PERIGO DE DANO AO PACIENTE - DEMONSTRAÇÃO –– REQUISITOS 

PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO PREENCHIDOS - 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É 

inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico 

voltado à cura de doença prevista no contrato sob o argumento de não 

constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, 

impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. (AgInt no 

REsp 1724233/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019) (destaquei) Para a 

concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de 

Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a 

presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais 

sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de 

difícil reparação.” (TJMT, Agravo de Instrumento Número Único : 

1011802-34.2019.8.11.0000, Relator: Des(a). Jose Zuquim Nogueira, data 

da Publicado Acórdão 09/10/2019). Negritei. Do mesmo, apesar da 

requerida afirmar que não há obrigação do plano de saúde de fornecer o 

aparelho Soft Band, por ausência de regulamentação da ANS, verifica-se 

pela solicitação médica de id. 29211892, que o autor necessita com 

urgência do aparelho, vez que ainda não possui idade para a indicação de 

cirurgia, assim como já dito a prescrição médica deve se sobrepor a 

quaisquer outras considerações, resta evidente que a recusa da ré em 

custear os materiais prescritos pelo médico implica privar a parte autora 

do tratamento mais adequado ao restabelecimento de seu quadro de 

saúde. E mais: “Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autor 

com diagnóstico de perda auditiva neuro-sensorial bilateral, moderada a 

severa. Uso de aparelho de amplificação sonora individual (AASI). 

Negativa de cobertura e de reembolso. Prescrição não atrelada a 

procedimento cirúrgico, porém que configura como único tratamento 

adequado para solução da moléstia (perda auditiva). Inaplicabilidade do 

art. 10, VII da Lei 9.656/98. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha 

da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao 

diagnóstico do paciente. Negativa que restringe obrigação inerente à 

natureza do contrato (art. 51, IV, e §1º, II, do CDC). Impostura evidenciada. 

Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo (Súmula 

nº 102 desta C. Corte de Justiça). Postura que implica na concreta 

inutilidade do negócio protetivo. Quebra do dever de lealdade. 

Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do 

contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Reembolso devido. Sentença 

re fo rmada.  Recurso  prov ido . ”  (TJSP;  Ape lação Cíve l 

1005309-88.2019.8.26.0011; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 

7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020). Negritei. 

“APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Negativa de fornecimento de 

aparelho auditivo sob o argumento de que há expressa exclusão 

contratual por não estar previsto no Rol de Procedimentos Obrigatórios da 

ANS Abusividade, contrariedade à função social do contrato A ciência 

avança mais rápido do que o Direito, não podendo o consumidor, portador 

de doença grave, ficar à mercê da decisão do órgão regulador de 

atualizar sua lista de tratamentos Inteligência da Súmula nº 102 do E. TJSP 

Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1004138-58.2018.8.26.0229; 
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Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 

22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019) Tem-se, ainda, que os efeitos 

da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. 

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, 

do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para 

determinar a requerida a arcar na integralidade com os tratamentos: 

Protocolo Pediasuit (id. 21211892, pág. 02); Fonoaudióloga (3 vezes por 

semana) (id. 29211892, pág. 02 e 29211894, pág.03); Terapia ocupacional 

(1 ou 2 vezes por semana) (id. 29211892, pág. 01); Equoterapia (id. 

29211892, pág. 01); Fisioterapia Método Bobath (3 vezes por semana) (id. 

29211892, pág. 01);. Flex corp – Colete Bermuda (id. 29211892, pág. 05); 

Parapódio (id. 29211892, pág. 04) e Aparelho Auditivo Soft Band (id. 

29211892, pág. 03) conforme orientação médica, iniciando-se os 

tratamentos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no 

valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00. 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”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, 

considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à 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. No mais, considerando 

que a requerida foi devidamente citada, e constituiu advogados nos autos 

(id. 31538992), proceda-se a sua intimação para cumprimento da tutela 

concedida supracitada, 48 (quarenta e oito) horas. No mais, aguarde-se a 

audiência designada para o dia 15.06.2020, às 10:30horas, (id. 

29775635). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021252-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MELO MAIA GRANCE ALVAREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Roseli Melo Maia Grance Alvarez ajuizou Ação de Obrigação de 

Fazer Específica com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de 

Unimed Cuiabá, alegando que é beneficiária dos serviços de assistência 

médica da ré; que luta há vários anos com problema de obesidade e seu 

médico solicitou a realização de cirurgia bariátrica, sendo que a ré 

autorizou o procedimento médico, mas não liberou a utilização do material 

denominado “seamguard”. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a requerida a fornecer 05 (cinco) disparos do 

material “REFORÇO DE LINHA DE SUTURA GORESEAMGUARD USS 

AUTOSUTURE CEEA”, para a realização das duas cirurgias, sendo de 

GASTROPLASTIA (redução de estômago) e COLECISTECTOMIA (extração 

de pedras na vesícula), sob pena de multa. A tutela jurisdicional almejada 

pelo requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este 

direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de 

segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no 

que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à 

saúde, etc.). Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece 

como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí 

compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se 

albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° 

da Carta Política. Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as 

partes restou demonstrada pelo documento de Id. 14183647; no arquivo 

de Id. 14183835 consta a guia de solicitação com descrição dos itens 

solicitados pelo médico, e a requerida autoriza o procedimento cirúrgico, 

mas nega o fornecimento do material “seamguard”, afirmando 

desnecessidade de sua utilização (Id. 14183910). Observa-se que o caso 

da autora é de urgência, vez que está impedida de exercer suas 

atividades diárias, comprometendo sua qualidade de vida, assim, a 

negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante 

violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao principio fundamental 

da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento 

da saúde do autor. Afigura-se indevida a negativa do plano de saúde em 

custear materiais indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico, 

solicitado pelo médico, ainda mais quando ele reafirma a necessidade de 

utilização do material “para evitar sangramento drástico e tempo cirúrgico” 

(Id. 14183856). A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que 

admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas 

limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, 

permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 

do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do 

custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do 

tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação 

hospitalar (STJ -AgRg no AREsp: 295133 SP 2013/0033443-9, Relator: 

Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 06/06/2013, T4 - Quarta Turma, 

Data de Publicação: DJe 28/06/2013). Assim, excluir a cobertura de 

determinado material, quando essencial para garantir a saúde e a vida do 

segurado, ainda mais quando já autorizada a realização do procedimento 

cirúrgico, vulnera a finalidade básica do contrato, tornando-se uma prática 

abusiva. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO INDICADO, PORÉM SEM O FORNECIMENTO DO MATERIAL 

NECESSÁRIO – ILEGALIDADE DA RECUSA - TUTELA DE URGÊNCIA - 

REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 
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Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às 

disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de 

consumo através da prestação de serviços médicos. 2. Havendo prova 

inequívoca da necessidade da cirurgia indicada, com a utilização do 

material especial, em razão da doença que acomete a autora, não se 

justifica a negativa de cobertura feita pela operadora do plano de saúde, 

pela sua abusividade reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a 

decisão que concedeu a tutela de urgência. (TJMT, AI 103534/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016). Negritei. E ainda não resta 

dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá 

trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente. Diante do 

exposto, com amparo no artigos 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a 

liberar/custear a cirurgia indicada, devendo ser utilizados todos os 

materiais, nas exatas condições e quantidades solicitadas pelo médico da 

requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 30.000,00. Designo o dia 17/09/2018, às 

10h00min para audiência de conciliação, a ser realizado na Central de 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017100-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO CRISTIANO DE SOUZA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes comparecem informando que firmaram acordo. Desse 

modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Custas e honorários na forma pactuada. 

Aguarde-se em arquivo. Decorrido o prazo fixado para cumprimento 

(08/05/2025), intimem-se as partes para informarem a satisfação, após 

volte-me concluso para extinção ou retorno da marcha processual (art. 

922 c/c seu parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009138-65.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES BRITO (EXEQUENTE)

VANDINA DA SILVA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE MENEZES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO LEAO MENEZES OAB - MT23229 (ADVOGADO(A))

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes comparecem informando que firmaram acordo. Desse 

modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se em arquivo. Decorrido o prazo 

fixado para cumprimento (28/08/2021), intimem-se as partes para 

informarem a satisfação, após volte-me concluso para extinção ou retorno 

da marcha processual. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006238-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

SARA CORTEZ DE MORAES OAB - 033.662.421-24 (REPRESENTANTE)

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1006238-14.2020 Visto. B.C.F.C, representado por Sara Cortez de 

Moraes Cruz, ajuíza a presente Ação de Conhecimento c.c. com Pedido de 

Tutela de Urgência em desfavor de Companhia Seguradora Bradesco 

Saúde S.A., alegando foi diagnosticado com malformação cerebral, com 

vários comprometimentos como hidrocefalia máxima/diminuição importante 

da massa encefálica, macrocefalia/braquicefalia, disfagia severa, microtia 

e anotia/ausência dos pavilhões auditivos externos, sendo recomendado 

pelos médicos do autor Protocolo Pediasuit, fonoaudióloga (3 vezes por 

semana), terapia ocupacional (1 ou 2 vezes por semana), equoterapia, 

fisioterapia Método Bobath (3 vezes por semana), além do uso de Soft 

Band ou Sound Arc para melhorar o miliar auditivo do paciente, bem como 

o uso de Flex Corp - colete bermuda e Parapodium. Narra que solicitou 

para a requerida, que quedou-se inerte, razão pela qual requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida custeie 

e disponibilize os tratamentos: Protocolo Pediasuit, Fonoaudióloga (3 vezes 

por semana), Terapia ocupacional (1 ou 2 vezes por semana), 

Equoterapia; Fisioterapia Método Bobath (3 vezes por semana); Flex corp 

– Colete Bermuda e Parapódio, além de disponibilizar o Aparelho Auditivo 

Soft Band, conforme prescrito pelos médicos que assistem o autor. A 

requerida se manifesta através do id. 31538992 afirmando que os 

tratamentos de Pediasuit, método Bobath, Soft Band ou Sound Arc, de Flex 

Corp, de Parapodium e equoterapia não constam no rol da ANS, do mesmo 

modo a fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional pela técnica utilizada 

(BOBATH). A tutela jurisdicional almejada pelo autora se traduz na 

concretização do direito à saúde, sendo este direito material 

doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda 

geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se 

refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). 

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia 

fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à 

saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as 

normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. 

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 
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das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as 

partes restou demonstrada pelo documento de id. 29210237, bem como a 

necessidade da parte autora no tratamento acerca malformação do 

sistema nervoso central e microtia disacusia condutiva, conforme laudos 

médicos de id. 29211892, 29211892 e 29211894, imprescindível para seu 

desenvolvimento intelectual, comprovado pelos diversos documentos 

acostados no processo. O caso da parte autora também é de urgência, 

vez que o tratamento é essencial para o seu desenvolvimento e sua 

negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante 

violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana. Sabe-se que cabe ao profissional da 

saúde, competente para aferir os problemas da autora, a escolha do 

tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras 

considerações, assim é irrelevante a justificativa da negativa da requerida 

de que os tratamentos indicados de Pediasuit, método Bobath, Soft Band 

ou Sound Arc, de Flex Corp, de Parapodium e equoterapia, a 

fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional pela técnica utilizada (BOBATH) 

não esta incluso no rol da ANS, vez que o referido rol possui natureza de 

diretriz e constitui referência básica aos operadores de planos de saúde, 

portanto, não tem força para limitar direitos estipulados contratualmente, 

tratando-se de rol meramente exemplificativo. Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE 

SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO 

PRESCRITO - CRIANÇA – AUTISMO –LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS 

– ROL EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTES DO STJ –NECESSIDADE E 

PERIGO DE DANO AO PACIENTE - DEMONSTRAÇÃO –– REQUISITOS 

PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO PREENCHIDOS - 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É 

inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico 

voltado à cura de doença prevista no contrato sob o argumento de não 

constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, 

impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. (AgInt no 

REsp 1724233/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019) (destaquei) Para a 

concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de 

Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a 

presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais 

sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de 

difícil reparação.” (TJMT, Agravo de Instrumento Número Único : 

1011802-34.2019.8.11.0000, Relator: Des(a). Jose Zuquim Nogueira, data 

da Publicado Acórdão 09/10/2019). Negritei. Do mesmo, apesar da 

requerida afirmar que não há obrigação do plano de saúde de fornecer o 

aparelho Soft Band, por ausência de regulamentação da ANS, verifica-se 

pela solicitação médica de id. 29211892, que o autor necessita com 

urgência do aparelho, vez que ainda não possui idade para a indicação de 

cirurgia, assim como já dito a prescrição médica deve se sobrepor a 

quaisquer outras considerações, resta evidente que a recusa da ré em 

custear os materiais prescritos pelo médico implica privar a parte autora 

do tratamento mais adequado ao restabelecimento de seu quadro de 

saúde. E mais: “Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autor 

com diagnóstico de perda auditiva neuro-sensorial bilateral, moderada a 

severa. Uso de aparelho de amplificação sonora individual (AASI). 

Negativa de cobertura e de reembolso. Prescrição não atrelada a 

procedimento cirúrgico, porém que configura como único tratamento 

adequado para solução da moléstia (perda auditiva). Inaplicabilidade do 

art. 10, VII da Lei 9.656/98. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha 

da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao 

diagnóstico do paciente. Negativa que restringe obrigação inerente à 

natureza do contrato (art. 51, IV, e §1º, II, do CDC). Impostura evidenciada. 

Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo (Súmula 

nº 102 desta C. Corte de Justiça). Postura que implica na concreta 

inutilidade do negócio protetivo. Quebra do dever de lealdade. 

Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do 

contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Reembolso devido. Sentença 

re fo rmada.  Recurso  prov ido . ”  (TJSP;  Ape lação Cíve l 

1005309-88.2019.8.26.0011; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 

7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020). Negritei. 

“APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Negativa de fornecimento de 

aparelho auditivo sob o argumento de que há expressa exclusão 

contratual por não estar previsto no Rol de Procedimentos Obrigatórios da 

ANS Abusividade, contrariedade à função social do contrato A ciência 

avança mais rápido do que o Direito, não podendo o consumidor, portador 

de doença grave, ficar à mercê da decisão do órgão regulador de 

atualizar sua lista de tratamentos Inteligência da Súmula nº 102 do E. TJSP 

Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1004138-58.2018.8.26.0229; 

Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 

22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019) Tem-se, ainda, que os efeitos 

da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. 

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, 

do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para 

determinar a requerida a arcar na integralidade com os tratamentos: 

Protocolo Pediasuit (id. 21211892, pág. 02); Fonoaudióloga (3 vezes por 

semana) (id. 29211892, pág. 02 e 29211894, pág.03); Terapia ocupacional 

(1 ou 2 vezes por semana) (id. 29211892, pág. 01); Equoterapia (id. 

29211892, pág. 01); Fisioterapia Método Bobath (3 vezes por semana) (id. 

29211892, pág. 01);. Flex corp – Colete Bermuda (id. 29211892, pág. 05); 

Parapódio (id. 29211892, pág. 04) e Aparelho Auditivo Soft Band (id. 

29211892, pág. 03) conforme orientação médica, iniciando-se os 

tratamentos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no 

valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00. 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”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, 

considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à 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. No mais, considerando 

que a requerida foi devidamente citada, e constituiu advogados nos autos 

(id. 31538992), proceda-se a sua intimação para cumprimento da tutela 

concedida supracitada, 48 (quarenta e oito) horas. No mais, aguarde-se a 

audiência designada para o dia 15.06.2020, às 10:30horas, (id. 

29775635). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015041-54.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARINA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1015041-54.2018 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 os 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. 

31387338, mantendo intacta a sentença de id. 31237519. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0050956-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE VIEIRA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IZABEL VIEIRA VALES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO OAB - MT21652-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0050956-89.2015 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 os 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.30868070, mantendo intacta a sentença de id. 29971823. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001944-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1001944-50.2019 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 os 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. 

31054018, mantendo intacta a sentença de id. 27927494. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013172-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SIQUEIRA MILANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013172-22.2019 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 os 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.3105319, mantendo intacta a sentença de id. 27927500. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003726-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1003726-92 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 os 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. 

31051793, mantendo intacta a sentença de id. 27926936. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000087-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1000087-66.2019 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 os 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. 

31047089, mantendo intacta a sentença de id. 27927502. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043896-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY FERREIRA REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1043896-43.2018 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 os 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. 

31046293, mantendo intacta a sentença de id. 27926930. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015812-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERIVALDO ALVES NEIVA SEGUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA OAB - MT26211/O-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1015812-32 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 os 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. 

3109278 mantendo intacta a sentença de id. 21451766. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014563-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVEANE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1014563-46.2018 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 
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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 os 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. 

31093538, mantendo intacta a sentença de id. 23448970. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024865-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E 

HOSPITALARES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO OAB - SP151545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 

EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1024865-71.2017 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 os 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. 

31509293, mantendo intacta a sentença de id. 31346873. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030476-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEONCIO DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PIRES PINTO OAB - PR77007-O (ADVOGADO(A))

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Com relação aos embargos de declaração de Id. 26699919, convém 

registrar que não há como estender os efeitos do acordo do qual a parte 

embargante não participou, todavia, o autor/embargado informou seu 

desinteresse no prosseguimento do feito em relação ao embargante (Id. 

27799377). Assim, acolho os embargos de declaração, mas para a 

extinção do feito por outro fundamento, conforme abaixo: HOMOLOGO por 

sentença a desistência da ação em relação a ré Gramarca, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que 

fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos), com fundamento no artigo 85, § 

2º c/c § 8º e artigo 90, ambos do Novo Código de Processo Civil, contudo, 

fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça 

(Id. 26699690). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, 

com as anotações e baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005244-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato 

de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza 

contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o 

patrocínio da contratada. Que o requerido lhe enviou documentos e 

outorgou substabelecimento de procuração que redundou no patrocínio da 

Ação de Execução n. 1080-03.2007.8.11.0024 (código 18407), na 1ª Vara 

Cível de Chapada dos Guimarães/MT. Aduz que prestou serviços por 

vários anos na forma contratada, pautando por um bom serviço, 

encerrando inúmeros processos em favor da ré, inclusive por meio de 

recursos ao Tribunal Estadual e aos Tribunais Superiores, contudo, sem 

qualquer motivo justificável, a ré lhe notificou da rescisão do contrato, 

revogando também todos os poderes que foram outorgados aos seus 

sócios/advogados. Assegura que a ré não tem pretensão de efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados e por 

isso não pode ficar à mercê do trabalho de outros advogados para que 

implemente as condições previstas no contrato de adesão imposto pela 

requerida, sendo que a revogação do mandato e a rescisão do contrato 

retirou a viabilização da implementação das condições para o recebimento 

do total da sucumbência a que teria direito. Requer a condenação do réu 

ao pagamento de honorários advocatícios já arbitrados nos autos, ou 

referente ao trabalho realizado, em valor compatível com o mesmo, além 

de custas processuais e honorários advocatícios. A parte ré ofertou 

contestação (Id. 13649502), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, 

passiva e falta de interesse de agir. No mérito, pugna pela improcedência 

dos pedidos, com a condenação da parte autora ao pagamento das 

verbas de sucumbência e, em pedido alternativo, sejam os honorários 

fixados de acordo com o trabalho efetivamente prestado. Rodrigo 

Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia 

peticionam requerendo a intervenção na qualidade de assistente 

litisconsorcial do autor (Id. 14889465). O banco réu não se opõe ao pedido 

de assistência (Id. 17902284). Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti 

Sociedade Individual de Advocacia também apresentam impugnação à 

contestação do réu (Id. 18147729). Réplica do autor à contestação no 

arquivo de Id. 18217666, e impugnação ao pedido de assistência no 
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arquivo de Id. 18217665. No arquivo de Id. 22845295 consta decisão 

deferindo o pedido do terceiro interessado para ingresso na qualidade de 

assistente litisconsorcial ativo, e na ocasião foi determinada a intimação 

das partes para especificarem as provas, e todas requereram o 

julgamento antecipado da lide (Ids. 24342814, 24430547 e 25143958). É o 

relatório. Decido. Trata-se de processo de menor complexidade e, 

consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Quanto à falta de interesse de agir, sob a 

alegação de que o requerente pretende receber honorários de forma 

diferente da avençada, ignorando a resilição unilateral do contrato, é certo 

que o acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, 

inciso XXXV da Constituição Federal, vejamos: Art. 5º 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: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito; Assim, não pode o ente investido de jurisdição 

deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela 

alegação da parte requerida. Ademais, ao Estado é concebido o dever 

legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste 

ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro 

à respeitosa Carta Magna. Diante do exposto, tendo a parte autora a 

necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui 

interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar. A preliminar de 

ilegitimidade ativa está superada em razão do ingresso do assistente 

litisconsorcial ativo e a parte autora está discutindo honorários 

contratados com o banco, o que o faz parte legítima para figurar no polo 

passivo da demanda, assim, também as rejeito. No mérito, é incontroversa 

a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do 

Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo (Id. 12026296) e 

também a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser 

verificada na notificação carreada com a exordial (Id. 12026303). A 

cláusula décima oitava do Contrato de Prestação de Serviços 

Advocatícios estabelece: CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A(O) 

CONTRATADA(O) será remunerada(o) de acordo com as disposições do 

ANEXO IV do Edital, que faz parte integrante deste contrato. De acordo 

com o Anexo IV do Edital (Id. 13649509), o pagamento dos honorários 

advocatícios deverá ser norteado pelo item 1.6 e 2.1: 1.6. Nas ações em 

que haja patrocínio por mais de um advogado, inclusive empregados do 

CONTRATANTE, os honorários advocatícios, após dedução dos 

adiantamentos realizados, serão rateados proporcionalmente, na forma 

adiante: I) NA EXECUÇÃO FORÇADA: a) 1/5 (um quinto) para a sociedade 

de advogados ou advogado substituído e 4/5 (quatro quintos) para a(o) 

CONTRATADA (O), se não efetuada a penhora; b) 2/5 (dois quintos) para 

a sociedade de advogados ou advogado substituído e 3/5 (três quintos) 

para a(o) CONTRATADA(O), se impugnados os embargos e não exarada 

sentença; c) 3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou 

advogado substituído e 2/5 (dois quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se 

exarada sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso; 

ou, nos casos em que não embargada a execução, não tenha havido 

alienação judicial. [...]. 2.1. O CONTRATANTE repassará à (ao) 

CONTRATADA(O) honorários de sucumbência, nas hipóteses adiante 

relacionadas, desde que prejudicado o recebimento dessa verba 

diretamente da parte adversa, calculados de acordo com os intervalos de 

valores e percentuais respectivos, constantes da tabela abaixo, caso em 

que serão compensados adiantamentos concedidos. VALOR 

RECUPERADO PERCENTUAL DE R$ ATÉ R$ 0,00 100.000,00 6%; 

100.000,01 300.000,00 4% 300.000,01 1.000.000,00 3% 1.000.000,01 

5.000.000,00 2% ACIMA DE R$ 5.000.000,00 1% Contudo, a remuneração 

prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, 

portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso 

de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso. 

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação 

de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado 

ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o 

enriquecimento ilício por parte do banco. Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de 

remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a 

rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do 

processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a 

possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária 

correspondente. O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é 

nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - 

CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - 

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do 

mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo 

trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 

rejeitados”. (TJMT, ED 91448/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no 

DJE 26/03/2019)”. “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS 

DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de 

mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem 

início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a 

partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo 

Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, art. 85, § 11 do CPC. (TJMT, Nilza Maria Pôssas De 

Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019). Ademais, o advogado não pode ficar 

vinculado ao resultado das ações em que tenha representado 

processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e 

revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao 

disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência. [...]. §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (negritei) O artigo 14 do Código de Ética da 

Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do mandato 

judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas 

honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de 

receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado. Os honorários que se pretende o arbitramento são 

referentes à atuação do requerente na Ação de Execução n. 

1080-03.2007.8.11.0024 (código 18407), na 1ª Vara Cível de Chapada dos 

Guimarães/MT, e convém registrar que não será possível o arbitramento 

em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar 

e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora. 

Conforme os documentos trazidos aos autos, a ação de execução foi 

ajuizada em 2007 e a parte autora realizou diligências necessárias para as 

citações dos devedores, penhoras de bens, etc., dando regular 

prosseguimento ao feito. A parte autora demonstrou ter cumprido todos os 

serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela 
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instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação 

dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da 

causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. 

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, 

§ 2º, do atual Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ressalte-se que com o ingresso de 

Rodrigo Mischiatti nos autos, na qualidade de assistente litisconsorcial 

ativo, caberá a ele o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) 

dos honorários arbitrados, de acordo com o instrumento firmado (Id. 

14889479). Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da 

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Faeda 

Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A, para 

condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo 

ser pago 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados, 

e o restante (50% - cinquenta por cento) para o assistente litisconsorcial 

ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia. Com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, condeno a parte 

ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após 

as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048668-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARNEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1048668-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS CARNEIRO DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DOUGLAS CARNEIRO DE SOUZA, 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 13/08/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, ausência do boletim de ocorrência, a 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 

pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 29478762). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 30930500. 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. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 
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permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 13/08/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que DOUGLAS CARNEIRO DE 

SOUZA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior 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 membro 

inferior direito, 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). A ré alega ainda a 

ausência do boletim de ocorrência, argumentando que este é um 

documento essencial para o deslinde do feito. 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: “AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO 

APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE NEXO 

DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da 

alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima 

registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 

85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho 

adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Ressalte-se 

ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não 

é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação ao pedido de 

danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 
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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 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: 1038883-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON NASCIMENTO PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1038883-29.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALISON NASCIMENTO PIRES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WALISON NASCIMENTO PIRES, 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 23/06/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito alega a inexistência de 

prova da invalidez, não comprovação do nexo causal, invalidez do boletim 

de ocorrência, a impossibilidade de condenação em danos morais, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

29229000). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 30930492. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 23/06/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que WALISON NASCIMENTO 

PIRES apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 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 
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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 ombro 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) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Ressalte-se 

ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não 

é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação ao pedido de 

danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 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 
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quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033453-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE PATRICK SILVA SCHAEFLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033453-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAIKE PATRICK SILVA SCHAEFLER EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028790-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICKSON LUIZ MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1028790-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERICKSON LUIZ MORAES DA SILVA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ERICKSON LUIZ MORAES DA 

SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c pedido de danos morais em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 01/05/2017, 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 adequação do valor da causa 

e a falta de interesse de agir em razão do pagamento em sede 

administrativa. No mérito alega a regularidade do valor pago em âmbito 

administrativo, a inexistência de prova da invalidez, a impossibilidade de 

condenação em danos morais, proporcionalidade do pagamento conforme 

a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem 

como discorre quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 28985855). 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 da 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 do pagamento em sede administrativa, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ” ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) 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 01/05/2017. Assim, a perícia médica judicial concluiu que 

ERICKSON LUIZ MORAES DA SILVA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior 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 
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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 inferior direito, 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). Todavia, a 

parte autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), como consta em ID 21367567, logo faz jus ao valor 

remanescente de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com a 

autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a 

seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem 

obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, 

portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como 

inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA 

OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 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 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) 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 da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor 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: 1038703-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOZO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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 - MS5871-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: 1038703-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE CARDOZO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FELIPE CARDOZO DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 
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alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 22/07/2019, 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, falta de interesse de agir pela ausência 

de requerimento administrativo e a inépcia da inicial ante a ausência de 

documentos essenciais. No mérito alega a inexistência de prova da 

invalidez, não comprovação do nexo causal, ausência do boletim de 

ocorrência, a impossibilidade de condenação em danos morais, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

29293685). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 30925769. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

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 parte ré aduz ainda que os dados do veículo automotor não 

foram apresentados, o que impossibilita a comprovação de que este é 

coberto pelo seguro DPVAT, entretanto, sabe-se que não se trata de 

documento fundamental ao feito, pelo que rejeito a preliminar arguida. Além 

disso, ainda que houvesse inadimplência com relação ao prêmio do seguro 

obrigatório, a Seguradora possui o dever de indenizar o indivíduo, 

conforme 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: “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) No mérito, 

a ré alega a inexistência de prova da invalidez permanente. Tem-se nos 

autos que fora realizada audiência de conciliação, na qual fora juntado o 

termo de audiência, bem como laudo pericial médico comprovando a 

existência de lesões decorrentes de acidente pessoal com veículo 

automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer forma de franquia de responsabilidade do 

segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado 

aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a autora foi 

vítima de acidente de trânsito em 22/07/2019. Assim, a perícia médica 

judicial concluiu que FELIPE CARDOZO DE OLIVEIRA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior 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 membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 
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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). A ré alega 

ainda a ausência do boletim de ocorrência, argumentando que este é um 

documento essencial para o deslinde do feito. 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: “AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO 

APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE NEXO 

DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da 

alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima 

registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 

85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho 

adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Ressalte-se 

ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não 

é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação ao pedido de 

danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor 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: 1003457-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato 

de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza 

contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o 

patrocínio da contratada. Que o requerido lhe enviou documentos e 

outorgou substabelecimento de procuração que redundou no ajuizamento 

da Ação de Execução n. 14129-07.2008.811.0015 (código 106355), na 3ª 
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Vara Cível de Sinop/MT. Aduz que prestou serviços por vários anos na 

forma contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros 

processos em favor da ré, inclusive por meio de recursos ao Tribunal 

Estadual e aos Tribunais Superiores, contudo, sem qualquer motivo 

justificável, a ré lhe notificou da rescisão do contrato, revogando também 

todos os poderes que foram outorgados aos seus sócios/advogados. 

Assegura que a ré não tem pretensão de efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios pelos serviços já prestados e por isso não pode 

ficar à mercê do trabalho de outros advogados para que implemente as 

condições previstas no contrato de adesão imposto pela requerida, sendo 

que a revogação do mandato e a rescisão do contrato retirou a 

viabilização da implementação das condições para o recebimento do total 

da sucumbência a que teria direito. Requer a condenação do réu ao 

pagamento de honorários advocatícios já arbitrados nos autos, ou 

referente ao trabalho realizado, em valor compatível com o mesmo, além 

de custas processuais e honorários advocatícios. A parte ré ofertou 

contestação (Id. 13387277), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e 

passiva, falta de interesse de agir do autor. Levanta como prejudicial de 

mérito prescrição/decadência. No mérito, pugna pela improcedência dos 

pedidos, com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de 

sucumbência e, em pedido alternativo, sejam os honorários fixados de 

acordo com o trabalho efetivamente prestado. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo 

Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia peticionam requerendo a 

intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial do autor (Id. 

14761020) e também apresentam impugnação à contestação do réu (Id. 

18146771). O banco réu não se opõe ao pedido de assistência (Id. 

18159295). Réplica do autor à contestação no arquivo de Id. 18193017, e 

impugnação ao pedido de assistência no arquivo de Id. 18192993. No 

arquivo de Id. 22846076 consta decisão deferindo o pedido do terceiro 

interessado para ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial ativo, 

e na ocasião foi determinada a intimação das partes para especificarem 

as provas, e todas requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 

24343241, 24430329 e 25143972). É o relatório. Decido. Trata-se de 

processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia 

e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à 

falta de interesse de agir, sob a alegação de que o requerente pretende 

receber honorários de forma diferente da avençada, ignorando a resilição 

unilateral do contrato, é certo que o acesso à justiça é uma garantia 

constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, 

vejamos: Art. 5º 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: (...) XXXV - a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

Assim, não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar 

situações quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida. 

Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que 

mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida 

prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna. Diante 

do exposto, tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para 

pleitear o que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que 

rejeito esta preliminar. A preliminar de ilegitimidade ativa está superada em 

razão do ingresso do assistente litisconsorcial ativo e a parte autora está 

discutindo honorários contratados com o banco, o que o faz parte legítima 

para figurar no polo passivo da demanda, assim, também as rejeito. Com 

relação à alegação de prescrição/decadência, de acordo com o artigo 25 

da Lei n. 8.906/1994, a pretensão de cobrança de honorários advocatícios 

prescreve em cinco anos. Vejamos: Art. 25. Prescreve em cinco anos a 

ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do 

vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão 

que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência 

ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato. Assim, passou a 

fluir o prazo prescricional dos honorários em março de 2013, quando 

rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrados 

entre as partes (Id. 11778825), e considerando que esta ação foi ajuizada 

em fevereiro de 2018, não há falar em prescrição da pretensão do autor, 

pelo que rejeito a prejudicial de mérito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO 

JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA 

NO CASO CONCRETO. Consoante dispõe a Lei n. 8.906 /1994, a 

pretensão de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco 

anos. Caso em que consumado o prazo prescricional. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70048121727, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado 

em 17/05/2012). No mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica 

entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços 

Advocatícios e aditivo (Id. 11778823) e também a rescisão unilateral do 

referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com 

a exordial (Id. 11778825). A cláusula décima oitava do Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios estabelece: CLÁUSULA DÉCIMA 

OITAVA – A(O) CONTRATADA(O) será remunerada(o) de acordo com as 

disposições do ANEXO IV do Edital, que faz parte integrante deste 

contrato. Não obstante constar da referida cláusula que a remuneração 

seria de acordo com o Anexo IV do Edital e que referido documento não 

consta dos autos, é certo que a remuneração prevista se refere ao 

período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção 

sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em 

processos ainda em trâmite, como é o caso em análise. Para o Superior 

Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços 

advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o 

enriquecimento ilício por parte do banco. Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de 

remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a 

rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do 

processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a 

possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária 

correspondente. O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é 

nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - 

CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - 

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do 

mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo 

trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 

rejeitados”. (TJMT, ED 91448/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no 

DJE 26/03/2019). “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS 

DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de 

mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem 

início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a 

partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo 

Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”. (TJMT, Nilza Maria Pôssas De 

Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019). Ademais, o advogado não pode ficar 

vinculado ao resultado das ações em que tenha representado 
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processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e 

revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao 

disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência. [...]. §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (negritei) O artigo 14 do Código de Ética da 

Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do mandato 

judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas 

honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de 

receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado. Os honorários que se pretende o arbitramento são 

referentes à atuação do requerente na Ação de Execução n. 

14129-07.2008.811.0015 (código 106355), na 3ª Vara Cível de Sinop/MT, e 

convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem 

sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, 

neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora. Conforme os 

documentos trazidos aos autos, a parte autora distribuiu a Ação de 

Execução em 2008, realizou diligências necessárias ao seu regular 

prosseguimento, e ainda defendeu o réu na ação de Embargos à 

Execução (número 161/2009, cód. 110145). A parte autora demonstrou ter 

cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão 

unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, 

para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a 

complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo 

despendido. Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 

e artigo 85, § 2º, do atual Código de Processo Civil, arbitro os honorários 

advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ressalte-se que com o 

ingresso de Rodrigo Mischiatti nos autos, na qualidade de assistente 

litisconsorcial ativo, caberá a ele o valor correspondente a 50% (cinquenta 

por cento) dos honorários arbitrados, de acordo com o instrumento 

firmado (Id. 14761063). Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

promovida por Faeda Advogados Associados em desfavor de Banco do 

Brasil S/A, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do 

arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para Faeda 

Advogados Associados, e o restante (50% - cinquenta por cento) para o 

assistente litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti 

Sociedade Individual de Advocacia. Com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

NCPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009028-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO EGIDIO SACHS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AMORIM REIS OAB - MT12931-O (ADVOGADO(A))

DIOGO EGIDIO SACHS OAB - MT4894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009028-39.2018 Visto. Cuida-se de Ação com requerimento de 

Tutela de Urgência em Caráter antecedente ajuizada por Diogo Egídio 

Sachs em desfavor de Tokio Marine Seguradora S.A., alegando que firmou 

contrato de seguro com a ré, acerca do veículo Sandero Dynamique, placa 

QBA – 8264, o qual foi objeto de roubo em 17.12.2017. Narra que em 

31.01.2018 recebeu notícia de que o automóvel foi recuperado, mas com 

danos, vez que houve adulteração do chassi, do motor, dos vidros e das 

placas, sendo que o automóvel ficou na oficina escolhida pela ré desde 

19.02.2018, e a requerida não apresentou qualquer solução acerca da 

indenização/reparação ou até mesmo eventual negativa da cobertura. 

Requer em sede de tutela de urgência para determinar a requerida a 

informar a justificativa por escrito acerca da resistência no cumprimento 

do contrato; que ela apresente a cópia integral do pacto, e ainda 

disponibilize um veículo reserva para o autor. A tutela de urgência foi 

deferida através da decisão de id. 1266274 e na ocasião restou 

determinado a intimação do autor para cumprir a regra do art. 308 do 

mesmo Código.. O autor apresentou o pedido principal através do 

documento de id. 13531422, na qual ajuíza Ação de Cobrança c.c. Danos 

Materiais e Morais, com pedido de Tutela Provisória de Urgência em 

desfavor de Tokio Marine Seguradora S.A., igualmente qualificada, 

alegando ser proprietário do veículo – Renault Sandero Dynamique – 

placas QBA -8264, Chassi n° 93Y5SRD64HJ4826e celebrou com a ré 

contrato de seguro de referido automóvel, com apólice n.º 

01.14/003394939, o qual foi objeto de roubo em 17.12.2017, ressaltando 

que embora o veículo tenha sido recuperado pela autoridade policial, 

houve danos materiais irrecuperáveis, vez que adulteração de chassis, 

motor, vidro e troca de placas foram adulterados e danificados, com isso 

houve uma total desvalorização do bem, equiparando-se a "perda total", 

contudo, a ré se nega a pagar a indenização, sob a justificativa de que se 

trata de mera desvalorização de mercado. Pretende, ainda, a inversão do 

ônus da prova, rogando pela procedência da ação, com a condenação da 

requerida ao pagamento do valor do prêmio securitário "perda total", 

equivalente ao descrito na Tabela FIPE, à época do sinistro, devidamente 

corrigido com correção monetária, a partir do indeferimento administrativo, 

bem como indenização danos morais por restrição cadastral do autor junto 

a outras companhias de seguro, além de custas processuais e honorários 

advocatícios. Em resposta a requerida apresenta contestação (id. 

15460446) defendendo a validade da negativa indenitária, vez que o valor 

dos prejuízos está abaixo da franquia, e por verificar também que os 

danos evidenciados não são passíveis de cobertura pela seguradora, vez 

que a depreciação econômica do veículo em virtude de remarcação de 

chassis são riscos excluídos do seguro do autor. Refuta o pedido de 

condenação pelas despesas de transportes, diante da ausência de 

previsão contratual e ausência de comprovação das mesmas, bem como o 

pedido de multa pelo descumprimento da liminar que foi efetivada. 

Assevera que não houve pratica de ato ilícito, capaz de gerar indenização 

por danos morais, rogando pela improcedência da ação e na eventual 

condenação que seja deverá ser descontando da eventual indenização os 

custos operacionais para remarcação do chassi. Réplica à contestação 

através do id. 1836908. É o relatório. Decido. Trata-se de processo de 

menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Registre-se que o julgamento 

antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, ademais há nos autos elementos de 

convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cru) A 

matéria ventilada nestes autos diz respeito a contrato de seguro, devendo, 

portanto, ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois se 

trata de relação de consumo, consoante o artigo 3º, § 2º do CDC: “Art. 3º 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista. (grifo nosso) O artigo 757 do Código Civil 

estabelece que: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante 

o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo 

a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Para a doutrina o 

seguro é o contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um 
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prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma 

determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está 

sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as 

consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador 

de repará-las. É incontroverso que as partes firmaram contrato de seguro 

do automóvel, conforme apólice de id. 12598533, e que o automóvel 

segurado foi roubado, 17.12.2017, conforme consta do boletim de 

ocorrência de id. 12598536, sendo posteriormente recuperado, tendo o 

autor solicitado a indenização integral do seguro, contudo, a seguradora 

informou que houve perda parcial sendo que os danos são passiveis de 

reparação, ressaltando que a depreciação em virtude de remarcação não 

possui cobertura (id. 12876426). Pois bem. Apesar do automóvel 

segurado ter sido recuperado, verifica-se do laudo pericial realizado pela 

Politec do Estado de Mato Grosso (Id. 12598554), que houve a adulteração 

da numerações do chassi, dos vidros, do motor e da placas do automóvel. 

Deve-se frisar que a adulteração do chassi é fator de desvalorização do 

veículo, comparável à perda total, vez que este deixa de ter valor de 

mercado, assim um automóvel remarcado deixa de dispor a qualificação 

originária de fábrica, passando a ter a condição de fruto de fraude, o que 

não constitui mero fator de depreciação sanável pela simples recuperação 

estrutural do veículo sinistrado, assim deve ser responsabilizada 

contratualmente a seguradora, pois pelo contrato de seguro garante-se o 

risco e acontecimento lesivo ao interesse legítimo do segurado, mediante o 

pagamento de um prêmio, observando-se a estrita boa-fé dos 

contratantes. Verifica-se que apesar da requerida alegar que o autor não 

contratou cobertura para depreciação econômica do veículo em virtude de 

remarcação de chassis, além de não apresentar o contrato assinado 

pelas partes nesse sentido, ônus que lhe incumbia, tal cláusula se 

existisse seria abusiva, pois limita a responsabilidade da seguradora em 

razão de risco que pode ocorrer em caso de roubo. Nesse sentido: 

“Apelação Cível. Ação de cobrança. Seguro. Veículo recuperado após ter 

sido roubado, mas com adulteração do número do chassi. Obrigação da ré 

de indenizar a autora em valor correspondente à perda total reconhecida 

na origem. Irresignação da autora restrita ao período fixado para a 

apuração dos lucros cessantes. reforma da sentença no ponto que 

realmente se impõe. Direito inequívoco à restituição dos ganhos esperados 

e que não foram auferidos até a alienação do bem segurado. inteligência 

do art. 395 do código civil. recurso conhecido e provido.” (TJSC, Apelação 

Cível n. 0004150-16.2013.8.24.0037, de Joaçaba, rel. Des. Stanley da 

Silva Braga, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 18-07-2017). “APELAÇÃO 

CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSERTO DE 

VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REPARO DO CHASSI. DEVER DE REPARAR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. REMARCAÇÃO DO 

CHASSI. DESVALORIZAÇÃO DO BEM. PERDA TOTAL CONFIGURADA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Não há necessidade de inversão 

do ônus da prova se os pontos controversos - a configuração da perda 

total e a obrigação da ré de pagar a integralidade do valor segurado - 

independem de prova pericial ou de outro meio probatório dificultoso à 

defesa do consumidor, sendo suficiente a análise do contrato e do direito 

aplicável ao caso. 2. Apesar de não ter havido a perda da funcionalidade 

principal do veículo, as avarias experimentadas no chassi se equiparam à 

perda total, pois geram a sua depreciação econômica.[...] 4. Negou 

provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.” 

(Acórdão n.837258, 20130110855677APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 

Revisor: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

03/12/2014, Publicado no DJE: 09/12/2014. Pág.: 195) “CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. SEGURO. 

AUTOMÓVEL. SINISTRO. REMARCAÇÃO. CHASSI. PERDA TOTAL. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO 

PROPORCIONAL. [...] Apesar de não ter havido a perda da funcionalidade 

principal do veículo, a necessidade de remarcação do chassi, que fora 

adulterado pelos criminosos, gerou total depreciação econômica do bem, 

equivalente à sua perda total, pois, em que pese a possibilidade de 

reparação das avarias, ele não detém mais as qualidades a que se 

destina.[...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 

n.890708, 20130111484292APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 

Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

15/07/2015, Publicado no DJE: 04/09/2015. Pág.: 192) “CIVIL E PROCESSO 

CIVIL - NULIDADE DO DECISUM - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - 

CONTRATO DE SEGURO DE DANOS MATERAIS EM AUTOMÓVEL - 

VEÍCULO QUE EM VIRTUDE DE FURTO TEVE NUMERAÇÃO DO CHASSI 

ADULTERADA - PERDA TOTAL DO BEM - INUTILIDADE DO BEM E 

DEPRECIAÇÃO DO VALOR - SENTENÇA MANTIDA. [...] Considerando que 

o veículo sinistrado da autora teve sua numeração de chassi adulterada, 

tal equivale à perda total do bem, porque, neste caso, não detém mais a 

finalidade a que se destinava, além de que a depreciação econômica torna 

inviável a sua venda a preço de mercado. 03. Preliminar rejeitada. Recurso 

improvido. Unânime.” (Acórdão n.633717, 20110111875036APC, Relator: 

Romeu Gonzaga Neiva, Revisor: João Egmont, 5ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 10/10/2012, Publicado no DJE: 16/11/2012. Pág.: 141) 

“Apelação - Ação de cobrança - Seguro de Veículo - Roubo - Previsão de 

cobertura - Recuperação do bem segurado, com remarcação e 

adulteração da numeração de chassi - Reparação dos danos estruturais 

decorrentes do sinistro que não recompõe o objeto ao seu "status quo" 

ante - Deficiência que torna o bem "remarcado" fora de comércio - 

Situação comparável à perda total - Indenização total securitária devida - 

Princípio da Boa-fé objetiva que deve ser interpretada em favor da parte 

segurada - Corolário natural do pagamento da cobertura securitária é a 

adjudicação dos salvados em favor da seguradora - Incidência do artigo 

765 do Código Civil - Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Sem Revisão 

9231676-82.2007.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão 

Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª V.CÍVEL; 

Data do Julgamento: 29/04/2008; Data de Registro: 06/05/2008) Desta 

forma, comprovada a perda total do veículo, considerando que a 

numeração do chassi, vidros e motor foram adulterados e danificados é 

devida a indenização securitária prevista na apólice de acordo com a 

Tabela FIPE, da data da liquidação do sinistro, ressaltando que a 

seguradora terá direito ao recebimento do veículo segurado, após o 

cumprimento de sua obrigação, este acompanhado de toda a 

documentação necessária e autorização para transferência da 

propriedade. Não havendo que se falar em abatimento pelos custos 

operacionais para remarcação do chassi, considerando que houve perda 

total do automóvel. Apesar do autor afirmar que houve o descumprimento 

da liminar diante da ausência por escrito da justificativa da resistência no 

cumprimento do contrato ao Segurado/Requerente, bem como pela não 

apresentação da cópia integral do já referido contrato, verifica-se pela 

manifestação de id. 12876426, 12876423 e 12876423 que houve o 

cumprimento da liminar, com a apresentação dos documentos, não 

havendo que se falar em descumprimento. Com relação aos danos morais, 

convém observar, que a simples negativa de pagamento da indenização 

pela seguradora não dá ensejo ao recebimento deste tipo de indenização, 

considerando que se trata de frustração e decepção comumente 

enfrentadas no dia-a-dia, sem efetiva ofensa a direito de personalidade, 

além do que não houve qualquer comprovação pelo requerido que esteja 

com restrição cadastral junto as companhias de seguro. Quanto ao pedido 

de dano material das despesas com transporte diante da ausência de 

automóvel, não merece ser acolhida, diante da ausência de contratação 

nesse sentido, bem como não restou comprovado pela parte autora 

gastos com despesas com transportes. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização por perda total do automóvel prevista na 

apólice de acordo com a Tabela FIPE, na data da liquidação do sinistro, 

acrescidos de correção monetária a contar da negativa e juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a contar da citação, devendo ser observado 

que após o pagamento da condenação a seguradora terá direito ao 

recebimento do veículo objeto da apólice. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base 

no que dispõe o artigo 85, §2º do Novo Código de Processo Civil. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008302-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))
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RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008302-94.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória de Danos Morais ajuizada por Cristina 

Santana Duarte Marins em desfavor de SERASA EXPERIAN S/A. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

regularizando o polo passivo, incluindo no polo passivo a empresa que 

efetuou a negativação, sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003296-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA COMPASSO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003296-43.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação por Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de 

Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito ajuizada por 

Alice da Silva Compasso Oliveira em desfavor de IUNI UNIC Educacional 

Ltda.. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de 

conciliação para o dia 29/04/2019, às 08:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

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

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 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: 1001760-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KRUGER PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando a Portaria n. 1455/2018/PRES e a necessidade de 

readequação da pauta, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

30/04/2019, às 09:30 horas. Intimem-se as partes. Aguarde-se a 

realização da audiência designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012098-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FARIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

DIOGO DE ALMEIDA DIANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o laudo pericial apresentado 

aos autos requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011816-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BENTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011816-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 13896388), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011252-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1011252-81.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018720-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MANOEL CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018720-28.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar a 

respeito do contido no ID – 29163344 requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025738-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES BEZERRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1025738-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial realizado quando da 

audiência de conciliação, requerendo o que entender de direito. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014517-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SOUZA BRITO (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026388-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032279-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS 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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023369-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019724-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DA COSTA VILANOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (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))

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

Outros Interessados:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que a parte autora protocolou petição manifestando sobre o laudo 

no prazo legal. 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: 1010024-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS REIS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1010024-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por Douglas Reis Gonçalves, em 
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desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 28/07/2017, às 12:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de abril de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004679 Nr: 25402-55.2015.811.0041

 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: MARIA CRISTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CHAVES - 

OAB:55.925 RS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981619 Nr: 14825-18.2015.811.0041

 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: OSMIR FRANCISCO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24.051-A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes da audiência de oitiva de 

testemunha Agnaldo Graf Filho, designada na comarca deprecada para o 

dia 05/05/2020, às 14h. CP nº 0033879-13.2019.816.0001. Telefone da 

comarca deprecada (41) 3026-2334 \ 3250-5700.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1034525 Nr: 38907-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Rodrigo Spada Salgueiro - 

OAB/MT 17.789-B - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 6.660, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 149 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018278-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018278-28.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de 

Urgência ajuizada por Multiplic Fomento Mercantil e Comercial Ltda. 

representada por Ivan Carlos de Oliveira em desfavor de Caixa Econômica 

Federal, Banco Santander, Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco, 

Banco Sicoob, Banco Sicredi e Banco Unicredi. Aduz a parte autora que é 

empresa do ramo de Fomento Mercantil, e na data de 27/04/2020, às 17:50 

horas, a funcionária da empresa saiu levando consigo 202 cheques, pois 

estava trabalhando em Home Office, quando foi surpreendida por dois 

indivíduos armados, que anunciaram o assalto e levaram a bolsa da 

funcionária, além dos cheques da empresa Multiplic e de vários clientes. 

Ocorre que, com a abertura das agencias no dia 28/04/2020, às 09:00 da 

manhã resta impossível o pedido para que cada um suste o seu próprio 

cheque, sendo necessário acionar o judiciário para que possa realizara 

sustação independente do pedido do emitente de cada título. Informa que 

alguns dos cheques estavam em branco, sem estarem nominal, o que 

permitiria o saque direto da boca do caixa. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
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dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, o requerido acosta Boletim de Ocorrência e 

lista dos 202 cheques que tinha em seu poder, conforme ID 31579042. O 

Banco Central informa que “A solicitação de sustação provisória pode ser 

realizada mediante qualquer meio de comunicação colocado à disposição 

pelo banco. A sustação deve ser confirmada até o segundo dia útil após o 

registro da solicitação. Se a sustação não for confirmada, será 

considerada inexistente pela instituição financeira, e o cheque estará 

liberado”[1] E ainda “Os emitentes de cheques podem impedir o pagamento 

do documento (sustar), devendo informar o motivo da sustação. As 

instituições financeiras não podem impedir ou limitar o direito do cliente de 

sustar o pagamento de um cheque. No entanto, as instituições podem 

cobrar tarifa pela sustação, cujo valor deve constar da tabela de serviços 

prioritários” Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados 

indicam a probabilidade do direito do autor, tendo em vista a 

verossimilhança das alegações, com a juntada do Boletim de Ocorrência e 

a listagem dos cheques. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez 

que o perigo de dano consiste no fato de que o pagamento de um cheque 

se dá no dia de sua apresentação ao banco, mesmo que nele esteja 

indicado uma data futura. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência, e determino que a SUSTAÇÃO PROVISÓRIA dos 

cheques elencados, arcando o autor com todas as taxas dele 

decorrentes, condicionando a sustação definitiva a apresentação de 

pedido de sustação dos emitentes dos cheques no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de revogação da medida. Designo audiência de 

conciliação para o dia 31/08/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

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

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo requerido. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

C a s t r i l l o n  J u í z a  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_cheque.pdf

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014522-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONA IMPORTS COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOGRADO VIERIA COMERCIOS E SERVIÇOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA MARQUES PELETT OAB - MT11889-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014522-79.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Bona Imports e Com. Eireli – EPP em desfavor de Alogrado Vieira Comércio 

e Serviços. INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, por se tratar o 

requerido de pessoa Jurídica, imprescindindo a comprovação da 

hipossuficiência para a concessão de seus benefícios, o que não ocorreu 

no caso. Desta forma, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o 

recolhimento das custas processuais da reconvenção, apresentando 

impugnação à contestação da reconvenção no mesmo prazo. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000808-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVITON MORAES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000808-18.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Neiviton Moraes da Costa em desfavor de MRV Prime Parque Chronos 

Incorporações SPE Ltda.. Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a 

parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

dos documentos acostados conforme ID 20363622. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018147-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEEGMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA APARECIDA GOMES OAB - SP243685 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WORLD MUSIC COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018147-53.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 
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não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010598-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR RONDON DO PRADO (AUTOR(A))

ADMILSON SEBASTIAO RONDON DE PRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM RONDON DO PRADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010598-60.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação para Venda Judicial de Imóvel c/c Indenização por 

Danos Materiais e Cobrança de Aluguéis ajuizada por Admilson Sebastião 

Rondon do Prado e Ventuir Rondon do Prado em desfavor de Mirian 

Rondon do Prado. Em que pese as alegações das partes, trata-se de 

litisconsórcio necessário, uma vez que o direito ora debatido também 

atinge o patrimônio de Lenir Rondon do Prado Arruda. Dessa forma, 

intime-se a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, incluir Lenir 

Rondon do Padro Arruda no polo da ação, por ser a mesma herdeira e 

proprietária do imóvel que se pretende a venda e a indenização. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031183-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA PAES MAIOLINO OAB - MT17622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031183-36.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Titaniun Comércio de Material 

Médico Hospitalar e Serviços Ltda. em desfavor de Fundação de Saúde 

Comunitária de Sinop. DEFIRO a denunciação à lide formulada pelo 

requerido conforme ID 18236281, a fim de incluir o Estado de Mato Grosso 

no polo passivo da ação. Diante de sua inclusão, o juízo torna-se 

incompetente para o prosseguimento do feito, devendo os autos serem 

remetidos para distribuição à uma das Varas de Fazenda Pública da 

Capital, com as baixas e comunicações necessárias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023744-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023744-08.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança por Descumprimento Contratual ajuizada 

por GLOBALTASK Tecnologia e Gestão S/A em desfavor de Sal Locadora 

de Veículos Ltda.. Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 

20435072, sustentando, sem sede de preliminar, a inépcia da inicial e a 

carência da ação. Impugnação às fls. 192/194. Passo a sanear o feito. 

Quanto a preliminar de inépcia, verifica-se que a parte autora sustenta que 

firmou contrato verbal com o requerido, informando que irá fazer a sua 

comprovação através de testemunhas, juntando documentação que se 

monstra suficiente para dar início a demonstração do seu direito. A petição 

inicial válida é um requisito processual de validade. Neste sentido a lição 

de Fredie Didier Jr.: A inépcia, por exemplo, pode ser reconhecida a 

qualquer tempo, mesmo após a contestação, mas não implicará 

indeferimento da petição, e, sim, extinção do processo sem análise do 

mérito. (...) As matérias que dão azo ao indeferimento da petição inicial 

são todas questões que não se submetem à preclusão, podendo ser 

conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Com exceção da 

prescrição, todas são questões de ordem pública. (In Curso de Direito 

Processual Civil,7ª ed., V.I, pág. 376) No caso dos autos, inexiste qualquer 

dos requisitos previsto do paragrafo único do artigo 295 do CPC desse 

modo, não há de se falar em inépcia da inicial. Assim REJEITO a preliminar. 

No mais, o processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade, que impeçam a 

analise do mérito da questão, razão pela qual dou o feito por saneado, 

remetendo-o à instrução. Fixo como ponto controvertido a ilicitude na 

conduta dos requeridos, a quebra contratual, a responsabilidade das 

partes, a existência de dano, sua extensão e nexo causal. Em que pese a 

inversão do ônus da prova, sobrecai sobre o autor a comprovação dos 

fatos constitutivos de seu direito. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007779-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN PAULA DE SOUZA CARNEIRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - 

EPP (REU)

MATHEUS ANTONIO SOUTO DE MEDEIROS (REU)

SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS OAB - MT9530/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007779-19.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais c/c Devolução de 

Valores Pagos ajuizada por Lilian Paula de Souza Carneiro Mendes 

Baldoino dos Santos em desfavor de INTRO – Instituto Tropical de Medicina 

Reprodutivo e Menopausa Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a 

parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

dos documentos acostados conforme ID 21942139. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008045-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008045-06.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Luma 

Construtora Ltda. em desfavor de Claro S/A. Intime-se o autor para 

acostar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos 

comprobatórios de sua situação de hipossuficiência, uma vez que se trata 

de pessoa jurídica, sob pena de revogação do beneficio. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011829-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEAN GARCIA BORGES HORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011829-88.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Sean Garcia Borges Hori em desfavor de Centro 

Universitário de Várzea Grande – UNIVAG Certifique-se quanto ao 

recolhimento das custas da reconvenção. Se negativo, intime-se o 

reconvinte para fazê-lo no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, deverá 

apresentar impugnação a contestação da reconvenção. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006941-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA LEONCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006941-13.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória e Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Jucimara Leoncio da Silva em desfavor de Águas de Cuiabá S/A. A 

parte autora requereu o arquivamento do feito conforme ID 24751078, e o 

requerido pugnou pelo reconhecimento da litispendência (ID 24989839). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Verifico 

que o processo registrado sob o número 1009214.62.2018.8.11.0041, é 

idêntico a estes autos, apesar de protocolados em datas distintas pelo 

autor. Isto posto, com fundamento no § 3o do artigo 337 do Código de 

Processo Civil, conheço de ofício a litispendência entre os feitos nº 

1006941-13.2018.8.11.0041 e nº 1009214.62.2018.8.11.0041, eis que 

constado a repetição da ação já em curso. Caracterizada a litispendência, 

deve prosseguir os autos que primeiro foram despachados. Assim sendo, 

na forma do artigo 485, V, do CPC JULGO EXTINTO estes autos, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, cuja 

execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida. Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005294-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DE APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO-FEDAPI/MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005294-46.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Federação de 

Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de Mato Grosso – 

FEDAPI/MT em desfavor de Oi Móvel S/A. Intime-se o autor para acostar 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos comprobatórios de 

sua situação de hipossuficiência, sob pena de revogação do beneficio. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013601-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILTON OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013601-23.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais ajuizado por Neilton Oliveira Mendes em 

desfavor de Banco Bradesco S/A. Diante das alegações contidas no ID 

17986135, intime-se a parte autora para acostar o extrato oficial do 

SERASA e o seu comprovante de residência no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018819-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS DOS SANTOS MACHADO (AUTOR(A))

LARISSA DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018819-03.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando que a requerente atingiu a maioridade, intime-se a parte 

autora para regularizar a situação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como manifestar-se a respeito do interesse no prosseguimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 203 de 300



do feito, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011505-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANOLFO DE ASSUNCAO MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011505-35.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizado por Anolfo de Assunção Marinho em desfavor 

de Banco do Brasil S/A, Intime-se a parte requerida para acostar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fatura do cartão de crédito que informa ter dado 

origem ao débito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030880-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030880-22.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de 

Fazer ajuizada por Victor Hugo Vidotti em desfavor de Telefônica Vivo 

S/A. Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 17168084, 

impugnando o valor da causa atribuído, requerendo sua modificação para 

R$ 15.445,47 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e sete centavos). Impugnação conforme ID 17887746. Passo a 

sanear o feito. Toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não 

tenha conteúdo econômico imediato, devendo constar sempre da petição 

inicial, restando claro ser o valor da causa um dos requisitos da petição 

inicial, cujos critérios para sua fixação estão disciplinados nos arts. 291, 

292 e 293, verbis: Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda 

que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na 

ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, 

dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a 

data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, 

a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - 

na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas 

pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o 

valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - 

na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são 

alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido 

subsidiário, o valor do pedido principal. § 1º Quando se pedirem 

prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e 

outras. § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação 

anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 

1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 

3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes Art. 293. O réu poderá 

impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo 

autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for 

o caso, a complementação das custas. No caso dos autos a autora requer 

o cancelamento do débito do valor de R$ 445,47 e os demais porventura 

existentes, e, ainda, indenização por danos morais em R$ 15.000,00. 

Atribuiu a causa o valor de R$ 15.000,00, o que demonstra que não 

considerou o valor do cancelamento dos debitos Isto posto, ACOLHO a 

impugnação ao valor da causa para altera-lo para R$ 15.445,47 (quinze 

mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) 

Intime-se a parte autora para recolher a diferença das custas processuais 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004852-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004852-17.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e 

Danos Morais ajuizada por Amilton Cesar da Silva em desfavor de Banco 

Olé Bonsucessso Consignado S/A Citado, o requerido apresentou 

contestação conforme ID 13290916, alegando a ocorrência da prescrição 

da pretensão do autor. Impugnação conforme ID 16927206. Passo a 

sanear o feito. O requerido afirma que o autor celebrou o contrato 

registrado sob o nº 820116567, e deu início aos descontos em 

19/07/2011, distribuindo a presente ação apenas em 2017, alegando estar 

configurada, assim, a prescrição. Porém, em se tratando de prestações 

sucessivas, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, 

uma vez ocorrido o ultimo desconto, dá-se inicio a contagem do prazo 

prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de 

tempo, outros débitos, e que, no caso em comento, o autor ainda continua 

a sofrer os descontos, não há que se falar em prescrição. O processo se 

encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem 

sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, 

remetendo-o à instrução. Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo 

como ponto controvertido na ilicitude na conduta do requerido, o valor do 

débito, as condições da contratação, a quantidade de parcelas 

contratadas e os valores, a existência de dano material e moral, sua 

extensão e nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016134-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEMAR PEREIRA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016134-23.2016.811.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de 

Danos Morais ajuizada por Cleidemar Pereira de Santana em desfavor de 

Cielo S/A. Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 

18283127. Impugnação conforme ID 18293601. Passo a sanear o feito. O 

processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas nesta oportunidade, que impeçam a analise do mérito da 

questão, razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto 

controvertido a existência de ilicitude na conduta do requerido, o prejuízo 

suportado pelo autor em decorrência das ações do requerido, a 

responsabilidade das partes, a existência de danos materiais e morais, a 

sua extensão e nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017832-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO OLIVEIRA BORBA OAB - 318.509.019-53 (REPRESENTANTE)

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017832-25.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por 

Lukas da Mata Xavier Borba representado por Ernesto Oliveira Borba em 

desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Designo audiência de 

conciliação para o dia 10/08/2020, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

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

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos autos 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003818-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003818-36.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Ressarcimento ajuizada por Sul América Companhia 

Nacional de Seguros em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 

10/08/2020, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017593-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NASCIMENTO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA OAB - MT25420/O 

(ADVOGADO(A))

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE FLAVIA PINHEIRO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017593-21.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Dano Moral ajuizada por Eliane 

Nascimento Alves em desfavor de Dione Flávia Pinheiro da Silva. Designo 

audiência de conciliação para o dia 10/08/2020, 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 
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para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017855-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELLY ALVES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017855-68.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais ajuizada por Celly Alves Silva em desfavor de MRV 

Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 10/08/2020, 

às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018033-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALETH DA GRACA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA (REU)

INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018033-17.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Aleth da Graça Amorim em desfavor de INAC – Instituto de Análises 

Clínicas Ltda. e Laboratório Chromatox Ltda.. Designo audiência de 

conciliação para o dia 10/08/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

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

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). 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. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

acostar aos autos 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013521-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MARIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO EUGENIO ARAUJO (REU)

RAFAEL EUGENIO ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013521-88.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos Materiais 

c/c Danos Morais ajuizada por Adailton Mariano dos Santos em desfavor 

de Rafael Eugênio Araújo e Rodrigo Eugênio Araújo, com pedido de tutela 

de urgência, para que a requerida efetue a restituição do valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) e, após, o autor realize a devolução ao 

requerido do veículo marca VW/24.250 CLC 6x2 ano 2009/2010, cor 

branca, chassi 9535N8244ARO12764, placa 5271. Consta na inicial que, 

na data de 12/2019, as partes firmaram instrumento de promessa 

particular de venda e compra de veículo automotor com reserva de 

domínio e outras avenças, tendo por objeto o veículo marca VW/24.250 

CLC 6x2 ano 2009/2010, cor branca, chassi 9535N8244ARO12764, placa 

5271. Aduz que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), recebendo o bem móvel na data de 14/01/2020, 

somente após a quitação integral dos valores. Informa que o veículo 

passou a apresentar inúmeros defeitos que implicam no mal 

funcionamento do bem. Relata que o veículo foi encaminhado diversas 

vezes para a oficina, tendo o autor desembolsado a quantia de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), razão pela qual pugna pelo desfazimento do 

negócio. Acrescenta que os problemas não foram relatados no momento 

da aquisição do veículo. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Acolho 

a emenda¸ defiro os benefícios da justiça gratuita e determino a retificação 

do valor da causa. 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 
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ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu um veículo 

junto à requerida, contudo, o mesmo apresentou diversos vícios, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a 

requerida efetue a restituição do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) e, após, o autor realize a devolução ao requerido do veículo marca 

VW/24.250 CLC 6x2 ano 2009/2010, cor branca, chassi 

9535N8244ARO12764, placa 5271. Em que pese os fatos narrados e os 

documentos acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não 

há nos autos, nesse momento processual, elementos suficientes acerca 

da conduta irregular da requerida ou a comprovação da responsabilidade 

da mesma, tendo em vista que, conforme cláusula contratual, os reparos 

no bem móvel são de responsabilidade do comprador. Vejamos: 6.1 O 

COMPRADOR toma posse do referido veículo no dia 14/01/2019, passando 

a ser responsável por possíveis danos multas, ou quaisquer infrações 

e/ou encargos que venham a incorrer sobre o presente veículo ou a 

terceiros, inclusive responder civilmente por danos causados a terceiros. 

6.8 O COMPRADOR declara, desde já, que realizou a vistoria do veículo e 

receberá o mesmo no estado em que se encontra, restando dispensada 

qualquer responsabilidade do VENDEDOR no tocante a vícios, defeitos, 

multas, gravames ou encargos que venham a recair sobre o mesmo após 

a transmissão da posse. Assim, tendo em vista a cláusula que atribui ao 

autor a responsabilidade pela vistoria inspeção, reparo e conserto, 

observa-se ausente a probabilidade do direito para o acolhimento dos 

pedidos formulados, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a 

averiguação da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 

10/08/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054869-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1054869-23.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Reparatória de Danos Morais ajuizada por Gustavo 

Augusto Ferraz Rodrigues em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência, para que 

seja determinada a retirada do nome do autor do cadastro de proteção ao 

crédito. Consta na inicial que o autor é usuários dos serviços prestados 

pela requerida, por meio da unidade consumidora nº 6/1949152-1. Aduz 

que, na data de 23 de abril de 2018, foi surpreendido com o recebimento 

de uma fatura, informando um suposto furto de energia, imputando ao 

autor um débito exorbitante, no valor de R$ 24.495,84 (vinte e quatro mil 

quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos). 

Acrescenta que a cobrança é indevida, bem como que a requerida incluiu 

o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que estaria sendo 

cobrada por um valor exorbitante e indevido, tendo a requerida negativado 

o nome da mesma, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinada a retirada do nome do autor do 
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cadastro de proteção ao crédito. Em juízo de cognição sumária, os 

documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito do 

autor, tendo em vista a carta de recuperação de consumo e fatura (id 

26404623 e 26404629), no valor de R$ 24.495,84 (vinte e quatro mil 

quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), bem 

como a negativação existente em nome da parte autora, conforme id 

28770721. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo 

de dano consiste no fato de manter a restrição do crédito do autor. Não 

restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino a 

retirada do nome do autor do banco de dados do SERASA, por meio do 

sistema SERASAJUD. Designo audiência de conciliação para o dia 

10/08/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018192-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL JUNIOR BONFIM DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA LEITE MELO LUFT (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018192-57.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Oziel Junior 

Bonfim de Carvalho em desfavor de Juliana Leite Melo Luft. Designo 

audiência de conciliação para o dia 10/08/2020, às 11:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

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

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032620-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELI CLARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032620-78.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada 

por Eli Clara Ferreira da Silva em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. A parte requerida alegou a existência de ação em trâmite 

perante  a  6ª  Vara Cíve l  desta  Cap i ta l  (p roc .  n º 

1035693-58.2019.811.0041), cujo objeto recai acerca dos mesmos fatos 

narrados no presente feito. A teor da regra do artigo 55 do CPC, as 

referidas ações reputam-se conexas e devem ser julgadas 

simultaneamente a fim de se evitar decisões conflitantes. Diante disso, 

uma vez configurada a conexão entre as ações e por ser aquele juízo 

prevento, a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a imediata 

remessa destes autos à 6ª Vara Cível desta Capital para prosseguimento, 

com as baixas e comunicações necessárias. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036986-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BUENO FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT12332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036986-34.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos acostados no Id nº 25220824, 25220825, 

25220826, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008119-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ZEFERINO DA ROSA (AUTOR(A))

SIMONE RODRIGUES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008119-26.2020.811.0041 Vistos, etc. A 

parte autora veio aos autos, conforme documento de id 31571457, pleitear 

a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 

É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não 

reconhecer o pedido como instituto processual apto a modificar decisões 

judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar dos recursos 

previstos e taxados na legislação, sob pena de não o fazendo se 

conformar com a tutela jurisdicional. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração e determino o integral cumprimento da decisão de nº 

31414862. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023957-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON NUNES BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023957-77.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Milton Nunes Brandão em desfavor de 

Banco Bradescard S/A, Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 19932686, alegando falta de interesse de agir. Impugnação 

conforme ID 20314782. Passo a sanear o feito. Consoante jurisprudência 

pacífica, para aferir o interesse de agir não é necessário que a parte 

esgote ou ainda ingresse com pedido administrativo, porquanto a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV faculta ao cidadão o 

acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa. Isto posto, REJEITO a preliminar. O processo se encontra 

regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade, que impeçam a analise do mérito da questão, razão pela 

qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. Diante das 

alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido a 

existência de ilicitude na conduta do requerido, a existência de fraude na 

contratação, a existência de danos morais, a sua extensão e nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012141-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVINYNG KLAYN ROYTY SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012141-35.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Kelvinyng Klayn Royty Silva em desfavor 

de Embratel TVSAT Telecomunicações S/A (Claro TV). Sustenta a parte 

autora que foi impedida de realizar compra devido seu nome estar inserido 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, apontado pela parte requerida, 

todavia não reconhece o débito, haja vista que nunca teve uma relação de 

prestação de serviços com estes. Informa que entrou em contato com a 

requerida, porem a mesma manteve-se inerte. Requer o julgamento 

procedente da ação para que seja declarada a inexistência de débito entre 

as partes, retirando o nome da autora do rol dos maus pagadores, 

condenando ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Pugnou pela concessão de justiça gratuita, tutela 

antecipada e inversão do ônus da prova. Deu à causa o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Despacho inicial conforme ID 6789805. Citada a 

requerida apresentou contestação e documentos conforme ID 9864590, 

pugnando pela declaração de incompetência territorial, uma vez que a 

autora é residente de Lucas do Rio Verde/MT. A parte autora apresentou 

impugnação conforme ID 11187859. Os autos vieram conclusos É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Considerando que a ação trata de relação 

de consumo, e as normas de proteção e defesa do consumidor são de 

ordem pública e interesse social, nos termos do art. 1º, da Lei 8.078 /90, é 

a competência do foro do domicílio do consumidor absoluta. Dessa forma, 

ACOLHO a preliminar, e por ser a autora residente na cidade de Lucas do 

Rio Verde/MT, declino da competência para o processamento e julgamento 

da causa, determinando sua remessa para posterior distribuição em uma 

das Varas Cíveis daquela comarca, com as baixas e comunicações de 

estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044329-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RICO (EXECUTADO)

SAMANTHA FRANCA DOS ANJOS RICO (EXECUTADO)

NORIVAL RICO FILHO (EXECUTADO)

JULLIANY CRISTINA DO NASCIMENTO CONCATO RICO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044329-47.2018.811.0041 Vistos, etc. Em 

que pese à manifestação de id 29399300, verifica-se que apenas a 

requerida Samantha Franca dos Anjos Rico foi devidamente citada, 

enquanto o AR dos requeridos Julliany Cristina do Nascimento Concato 

Rico e Norival Rico Filho foi recebido por terceiro, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido formulado. Intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado dos executados, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011379-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA PERREIRA EIRELI (AUTOR)

BRUNO OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA PEREIRA PINHEIRO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011379-14.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Acolho a emenda de id 30632253 e determino a retificação dos dados dos 

autos no tocante ao valor da causa. No mais, mantenho a decisão de id 
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30264859 e determino o seu integral cumprimento. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017037-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ASSUNCAO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017037-53.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , proposta 

por Willian Assunção Barbosa em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 12/05/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 19572290) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 19571894. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25336935) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24622480), alega à 

requerida a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da 

necessidade de adequação do valor da causa, da carência da ação ante 

a satisfação da indenização na esfera administrativa. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 28813820), reiterando os termos da 

exordial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. A parte 

requerida embora intimada, não manifestou com relação ao laudo pericial. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , proposta por 

Willian Assunção Barbosa em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou a preliminar da 

alteração do polo passivo da ação, da adequação do valor da causa, da 

carência da ação a satisfação na esfera administrativa. REJEITO a 

preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. REJEITO a preliminar de carência da ação sob o argumento de 

ausência de interesse processual porque já houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação eis que mesmo requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Judiciário, garantia Constitucional, uma vez que se busca 

receber a diferença do valor pago pela requerida. Dessa forma 

comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento 

do seguro obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que o periciado apresenta “Invalidez Permanente definida como 

intensa (75%) em joelho esquerdo. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 
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máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/05/2017,devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em joelho esquerdo em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74. Considerando que a parte requerente já 

recebeu administrativamente o valor R$ 2362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme ID - 24622481, 

resta um saldo a receber equivalente a R$ 168,75 (cento e sessenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, proposta por Willian Assunção Barbosa em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e 

setenta e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente em joelho esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (12/05/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043809-87.2018.8.11.0041
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ADAILTON CRISPIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043809-87.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Adailton Crispim da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 23/07/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 17084690), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.17084677. Pelo despacho inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

19647856) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19713498), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, 

de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID. 

23900406 reiterando os termos da inicial bem como manifestou favorável 

ao laudo pericial. A parte requerida manifestou (ID. 23715453) com relação 

ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, proposta por Adailton Crispim da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 
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6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente intensa (75%) em punho esquerdo e média (50%) em polegar 

direito” Cumpre esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP- Exceção de 

impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em punho e polegar, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em punho direito em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento) e média em polegar esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente 

a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 

25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 1687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando o valor de R$ 4.218,75 (quatro mil e duzentos e dezoito reais e 

setenta e cinco centavos). DO DANO MORAL No que concerne à 

pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe 

socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil 

subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo 

evento narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na 

forma do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Adailton Crispim da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.218,75 (quatro mil e duzentos e dezoito reais e setenta 

e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em punho esquerdo e polegar direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (23/07/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 
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R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044258-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO LEME DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044258-45.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Maria do Carmo Leme da Silva em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 29/06/2018, conforme Boletim de 

Acidente de Trânsito anexado (ID – 17150390) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID – 17150390. Pelo despacho inicial foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

19654544) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 20174999 e 

23760394), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da lide, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, bem como manifestou favorável 

ao laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 23905758), 

reiterando os termos da exordial, bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/ Danos 

Morais proposta por Maria do Carmo Leme da Silva em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente intensa (75%) em 3º dedo da mão esquerda, e 

média (50%) em Joelho esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 
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revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/06/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em dedo da mão, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável, e em joelho , como se deu em questão, o percentual incidente 

será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. 

Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE 

CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em 3º dedo da mão esquerda, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento) e media em joelho em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 10% (dez por cento), equivalente a R$ 

1012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), e 50% (cinquenta por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão indenizatória da 

parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A questão lançada 

nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser 

demonstrada a culpa dos demandados pelo evento narrado nos autos, 

incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 

373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, 

conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, para haver o 

reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a presença do dano, 

do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos do art. 

373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato 

constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, impõem-se a 

improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Maria do Carmo Leme da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 3º dedo da 

mão esquerda e joelho esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (29/06/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012122-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012122-58.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Omar Pereira de Almeida em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 04/12/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 18901873), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.18901869. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25348785) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18801198), alega à 

requerida, preliminarmente, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, em razão de pagamento do DAMS em sede administrativa, da 

necessidade de adequação do valor da causa. A parte autora não 

impugnou a contestação. As partes não manifestaram com relação ao 

laudo pericial, embora intimados. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Omar Pereira de Almeida em face de 

Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente a carência da ação 

pela falta de interesse de agir, em razão de pagamento do DAMS em sede 

administrativa, da necessidade de adequação do valor da causa. No que 

tange ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em 

que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou 

suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, 

razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. REJEITO a preliminar carência da ação pela falta de 

interesse de agir, em razão de pagamento do DAMS em sede 

administrativa, pois nem pedido foi feito com relação ao DAMS. Rejeitadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em 
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síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente intensa (75%) em punho esquerdo” A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/12/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em punho esquerdo em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de Obrigação de Fazer do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Omar Pereira de Almeida em 

face de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em punho esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (04/12/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037929-17.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wesley Silveira de Souza, representado por sua genitora Célia de 

Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Sustenta 

a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

06/07/2016, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 16247472) que 

lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de 

ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. 

Com a inicial vieram os documentos anexos ao ID. 16247460. Pela decisão 

inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme consta no (ID – 18166594), foi realizada a tentativa 

de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. A parte requerida não apresentou contestação A parte 

autora (ID – 2037633/19617672), manifestou com relação ao laudo pericial, 

bem como pugna pela decretação da revelia do requerido. Parecer do 

representante do Ministério Público (ID. 30989819) Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Wesley Silveira de 

Souza, representado por sua genitora Célia de Souza em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. A requerida devidamente citada, não 
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apresentou contestação conforme certidão ID.20262872 razão pela qual 

decreto-lhe a revelia e verificando que a matéria é unicamente de direito, 

não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao 

julgamento da lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil. Não obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção 

da veracidade dos fatos articulados, da análise dos autos que a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Certidão de Ocorrência e Boletim de Atendimento, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de audiência de conciliação atestou que o periciado 

apresenta “incapacidade física como leve 25% em estrutura crânio facial”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/007/2016, devem ser 

aplicadas as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura crânio facial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado em sessão de audiência de 

conciliação pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada 

invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, em um grau de 25% 

(vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Wesley Silveira de Souza, representado por sua genitora Célia de Souza 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 3375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial da estrutura crânio facial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (06/07/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Ciência ao representante do Ministério Público. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME XAVIER SANTANA GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000102-35.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Guilherme Xavier Santana Galvão em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 20/10/2018, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 17254511), que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ao ID.172254427. Pelo despacho inicial, 

foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 19644559 foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 19968830), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da ação, da ausência do requerimento administrativo. A parte 

autora impugnou a contestação (ID. 22662626/20092880), reiterando os 
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termos da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. A parte 

requerida embora intimada, não manifestou com relação ao laudo pericial. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais 

proposta por Guilherme Xavier Santana Galvão em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, da ausência do 

requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 

(vinte e oito mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além 

da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em ombro 

esquerdo” Cumpre esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP- Exceção de 

impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em ombro esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 
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dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

c/c Danos Morais proposta por Guilherme Xavier Santana Galvão em face 

de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente em ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (20/10/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017185-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017185-64.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vinicius da Silva Oliveira em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 10/01/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19581811), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.19581792. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25418641) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 2538187), alega à requerida, 

preliminarmente, da alteração do polo passivo da ação, da necessidade de 

adequação do valor da causa, da bem como suscitou a prescrição como 

questão prejudicial do mérito. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

27997437), reiterando os termos da exordial e concordando com o laudo 

pericial realizado na central de conciliação. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. No caso dos autos busca o autor o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT, no valor de 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) referente ao acidente ocorrido em 10/01/2016, que lhe 

causou invalidez permanente. Pois bem, acerca da prescrição suscitada 

pelo requerido, destaco que o artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil, 

estabelece que para as pretensões de beneficiários contra as 

seguradoras - no caso, o seguro obrigatório, o prazo prescricional será 

de três anos, reduzindo, assim, o prazo de vinte anos, antes estabelecido, 

pelo Código Civil de 1916. Senão vejamos: Art. 206. Prescreve: (...) § 3º 

Em três anos: (...) IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a 

do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil 

obrigatório. Conforme já pacificado no STJ, nos casos de cobrança de 

complementação de indenização do DPVAT, a prescrição trienal tem início 

na data do pagamento a menor. Em que pese o sofrimento da parte autora, 

tem-se que ela teve conhecimento dos danos e sequelas a partir do 

acidente conforme informações constantes (ID. 27997435). Ocorre que, 

não há qualquer prova nos autos capaz de demonstrar que desde a data 

do acidente estivesse a autora em convalescença, fisioterapia ou 

procedimento análogo, só vindo a caracterizar a invalidez em 2019. Assim 

a partir do acidente 10/01/2016 passou a fluir o prazo prescricional. No 

caso dos autos, o acidente noticiado ocorreu sob a vigência do Código 

Civil/2002 (em 05/04/2014 ID. 6068828), o que permitiria a aplicação da 

regra atual. Assim, tendo início o prazo prescricional em 10/01/2016, a 

pretensão da parte autora se extinguiu no dia 11/01/2019, ou seja, antes 

do ajuizamento da ação, que ocorreu em 23/04/2019. Nesse sentido, 

colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais: AGRAVO 

REGIMENTAL - Cobrança - seguro obrigatório - DPVAT - prescrição - 

ocorrência - precedentes - agravo improvido. I - No que se refere ao 

prazo prescricional para o ajuizamento de ação em que o beneficiário 

busca o pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, o 

entendimento assente nesta Corte é no sentido de que o prazo 

prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do CC. II - 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1088420 SP 2008/0179212-8 

DECISÃO:23/06/2009 DJE- DATA:26/06/2009) (grifo nosso) Assim, não 

havendo dúvidas que no caso dos autos aplica-se o prazo disposto no 

art. 206, §3º, inc. IX, do Código Civil, entendo que a presente ação 

encontra-se prescrita, uma vez que, entre a data do sinistro e a 

interposição da presente ação, transcorreu um lapso de tempo de superior 

a 03 (três) anos), tornando-se evidente a prescrição. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil, acolho a 

prejudicial de mérito alegada pela requerida e JULGO EXTINTA COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Vinicius da Silva Oliveira em face Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 85 §2ºdo 

Código de Processo Civil, ficando a execução suspensa face a gratuidade 

deferida nos presentes autos. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017165-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA TRINDADE DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017165-75.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Josafa Trindade da Cruz em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 30/06/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19580598) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexo 

ao ID – 19580024. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 

25429937) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 20472824) alega à requerida a preliminar da alteração 

do polo passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo. A parte autora 
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apresentou impugnação reiterando os termos da inicial, bem como 

manifestou favorável ao laudo ID. 27966173/27966739. A parte requerida 

manifestou (ID. 27647844), com relação ao laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Josafa Trindade 

da Cruz em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, da alteração do 

polo passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo, pois foi juntado ao Id. 19580620. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que “o periciado apresenta invalidez 

permanente como média (50%) em “pé” esquerdo” e total 100% em 

membro superior esquerdo . Cumpre esclarecer, que as hipóteses de 

impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP- Exceção de impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– 

julgado em 29/11/2017). A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/06/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável e para membro superior, o percentual incidente será 

de até 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável. Nesse 

sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no “pé” esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento) e total em membro superior esquerdo, 

em um grau de 100% (cem por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento),equivalente a R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) e 100% (cem por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento) 

,equivalente a R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 12.825,00 (doze mil e oitocentos e vinte e cinco 

reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 219 de 300



incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Josafa Trindade da Cruz em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

12.825,00 (doze mil e oitocentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente no pé esquerdo e 

membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(30/06/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023415-59.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ariana Everanda Pizoto em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 05/04/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 14460683), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.14460577. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18161961) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 21356286), alega à 

requerida, preliminarmente, da alteração do polo passivo da ação, da 

necessidade de adequação do valor da causa, de carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, 

bem como manifestou favorável ao laudo pericial. Manifestação da parte 

autora acerca do laudo pericial (ID – 18262011). A parte autora impugnou 

a contestação, reiterando os termos da inicial. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Ariana Everanda Pizoto em face 

de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou, preliminarmente, da alteração do polo passivo da ação, 

da adequação do valor da causa, de carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. Rejeito a 

preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo , pois está juntado ao 

ID. 14460396. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 38.160,00 

(trinta e oito mil e cento e sessenta reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 
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necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Ariana Everanda Pizoto em face de Porto Seguro Companhia 

De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (05/04/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033679-04.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - 

DAMS - DPVAT proposta por Leandro de Oliveira Sarmento em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 21/05/2017, conforme Boletim 

de Acidente de Trânsito anexado (ID – 22204063) que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 2.700,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID – 23513699. Pelo despacho inicial, foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação 

(ID- 28037847), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da lide, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. Conforme (ID - 2544318) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 27829677), reiterando os termos da 

exordial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - DAMS - DPVAT 

proposta por Leandro de Oliveira Sarmento em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 
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em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, pois está juntado ao ID. 22204066. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

informa que logo após o acidente foi feito uma acordo judicial com a 

seguradora ficando pendente somente o reembolso pelas despesas 

médico – hospitalares, requerendo indenização no valor R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico e gastos com tratamento, após o ocorrido. A análise conjunta dos 

documentos acostados evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

despesas médico – hospitalares. Comprovada a despesa, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de 

despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 

3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera 

comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o 

seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos acostados, a requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados ID – 22204065, no valor de R$ 2700,00 (dois mil e 

setecentos reais), teto permito por lei. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide 

a partir da data do desembolso até a data do efetivo pagamento, devendo 

ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros 

da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos 

moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. 

Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a 

qual determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em 

razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos 

pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se 

de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 

240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - DAMS 

- DPVAT proposta por Leandro de Oliveira Sarmento em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2700,00 (dois mil e setecentos reais), por restituição 

com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido 

monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo 

pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento), a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Ciência ao representante do Ministério Público. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028146-64.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jhonatan Júnior Batista de Souza em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 11/03/2019, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 21254844) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 21254828. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

24381270) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24343935), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide e a 

ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 24786189, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Jhonatan 

Júnior Batista de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DO DANO MORAL 

No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que 

igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Jhonatan Júnior Batista de Souza em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(11/03/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020728-75.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marcos Crisostomo da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 03/11/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 20110433) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexos ao ID – 20110416. Pela decisão inicial foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

26628389) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26158114), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, a necessidade de adequação do valor da causa, a 

ausência de requerimento administrativo prévio e a inépcia da inicial. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 27677121), reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Marcos Crisostomo da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, a necessidade de adequação do valor da causa, a 

ausência de requerimento administrativo prévio e a inépcia da inicial. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. REJEITO, ainda, a inépcia da inicial, tendo em vista que os 

documentos acostados são suficientes para a verificação de ocorrência 

do acidente. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 39.920,00 

(trinta e nove mil novecentos e vinte reais). O autor juntou na inicial, além 

da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

intensa (75%) em membro inferior direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 
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indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Marcos Crisostomo da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro inferior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (03/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019615-86.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Josue Faria Goulart em face de Bradesco Auto/Re Companhia De 

Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 18/09/2018, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 19933951) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 19939387. Pelo despacho inicial foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26607223) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 20174999 e 23760394), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da 

necessidade de adequação do valor da causa. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 26646553), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida embora intimada, 

não manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Josue Faria Goulart em face de 

Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação e 

da adequação do valor da causa. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 
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correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em 1º dedo do pé direito, e leve (25%) 

em mão esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em dedo do pé, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável, e em mão , como se deu em questão, o percentual incidente 

será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável. Nesse 

sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em 1º dedo da pé direito, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento) e leve em mão esquerda em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (setenta e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 10% (dez por cento), equivalente a R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), e 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), 

equivalente a R$ 2362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Josue Faria Goulart em face de 

Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do R$ R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em 1º dedo da pé direito e mão esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (18/09/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010638-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GUIMARAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010638-08.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Michele Guimarães da Silva em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 22/09/2018, conforme certidão 

de ocorrência anexado (ID – 18660214) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 18660208. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

24325264) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24127118), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor 
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da causa. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 25562924, 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Michele Guimarães da Silva em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa. No que 

tange ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em 

que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou 

suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, 

razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente leve 

(25%) em membro inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Michele Guimarães da Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (22/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010441-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL MANOEL DA CRUZ (AUTOR(A))
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010441-53.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jamil Manoel da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 26/10/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 18626280) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexos ao ID – 18626266 Pela decisão inicial foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

24339777) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte requerida 

apresentou contestação, conforme id 24286815, suscitando as 

preliminares de alteração do polo passivo, falta de interesse de agir pela 

não apresentação dos documentos necessários no processo 

administrativo, impugnação aos benefícios da justiça gratuita. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação no ID 28715381, reiterando 

os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Jamil Manoel da Cruz em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, necessidade de alteração do polo 

passivo, falta de interesse de agir pela não apresentação dos documentos 

necessários no processo administrativo, impugnação aos benefícios da 

justiça gratuita. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, 

onde a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez 

que foi concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, 

pois, a demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de falta de interesse de agir porque já houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação eis que mesmo 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Judiciário, garantia Constitucional, uma vez 

que se busca receber a diferença do valor pago pela requerida. Dessa 

forma comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. REJEITO, ainda, 

a preliminar de impugnação aos benefícios da justiça gratuita, tendo em 

vista a ausência de documentos apresentados pela parte requerida para 

demonstrar a possibilidade financeira da autora. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais). O autor juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) no pé direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194//74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 
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invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no pé direito em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jamil Manoel da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro (26/10/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042913-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL DE SOUZA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042913-10.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Michell de Souza Tavares em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 22/07/2019, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 24383685), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.24383675. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26359964) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26152119), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, da 

adequação ao valor da causa, da inépcia da inicial ante ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda, do defeito na 

representação. A parte autora impugnou a contestação (ID. 26726987 

reiterando os termos da inicial bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. A parte requerida embora intimada não manifestou com relação ao 

laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta 

por Michell de Souza Tavares em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, da adequação ao 

valor da causa, da inépcia da inicial ante ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda, do defeito na 

representação. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 
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não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do 

processo sem julgamento do mérito, sustentando que a parte autora não 

instruiu a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação. 

Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “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. § 1 o 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: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) 

certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a 

prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada 

pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num 

juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o 

acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências 

estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar 

de inépcia da inicial, pela ausência de documentação imprescindível, 

sendo imperioso destacar que a suficiência dos documentos acostados 

para a comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito 

da ação, razão pela qual com ele será apreciado. REJEITO a preliminar de 

assinaturas divergente, tendo em vista que a presente via é inadequada 

para se discutir a questão levantada, sendo certo que seria necessário 

uma instauração de incidente. Rejeitadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no 

valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em ombro 

esquerdo e residual (10%) em estrutura torácica” Cumpre esclarecer, que 

as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, 

conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o 

presente caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de 

suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente 

julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/07/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável, e em estrutura torácica como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em ombro esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento) e residual em estrutura torácica em 

um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

e a 10% (dez por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por 

cento), equivalente a R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), 

de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando o valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Michell de Souza Tavares em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em ombro esquerdo e estrutura torácica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (22/07/2019) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016452-98.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016452-98.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Carlos de Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 02/11/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 19509442) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID. 19509272. Pela decisão da, foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 11367562), suscitou o 

requerido a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência 

da ação e da inépcia da inicial pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. Conforme consta no (ID – 

25396727) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação às fls. (ID – 27975021), reiterando os termos da 

inicial. A parte requerida manifestou com relação ao laudo pericial (ID. 

2768373) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Carlos de Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede preliminar da 

alteração do polo passivo da ação, da carência da ação e da inépcia da 

inicial pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência da entrega de documento 

administrativo, porque está juntado conforme consta no (ID – 19509454). 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) em membro inferior esquerdo, 

média (50%) em membro inferior direito, e leve (25%) em estrutura 

torácica e média (50%) em estrutura abdominal.” A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, estrutura abdominal, e 

membros inferiores, como se deu no caso em questão, o percentual 

incidente será de até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável. 

Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE 

CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 
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capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média (50%) em membro inferior 

direito, intenso (75%) e membro inferior esquerdo, leve (25%) em 

estrutura torácica e média (50%) em estrutura abdominal. Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização equivalente a R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), teto máximo, de acordo com que preceitua o inc. II 

do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT movida por José Carlos de Oliveira em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo, membro inferior direito e estrutura torácica e 

estrutura abdominal, corrigido monetariamente data do sinistro 

(02/11/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023792-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI RIBEIRO VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023792-93.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ivani Ribeiro Vilela em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 02/12/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 20628308) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e 

vinte reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 20628293. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

24327556) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24287582), 

alega à requerida, preliminarmente, a ausência de requerimento 

administrativo prévio e a impugnação aos benefícios da justiça gratuita. A 

parte autora apresentou impugnação, conforme ID 28715379, reiterando 

os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Ivani Ribeiro Vilela em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a ausência de requerimento administrativo prévio e a 

impugnação aos benefícios da justiça gratuita. REJEITO a preliminar de 

ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve o 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em 

vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira 

a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se 

tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o 

dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. REJEITO, ainda, a impugnação aos benefícios da justiça 

gratuita, tendo em vista a ausência de documentos apresentados pela 

parte requerida para demonstrar a possibilidade financeira da autora. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 39.920,00 (trinta e nove 

mil novecentos e vinte reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente residual (10%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 
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indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Ivani Ribeiro Vilela em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (02/12/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046733-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELY QUEIROZ DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1046733-37.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Grasiely Queiroz da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 29/05/2018, conforme declaração de ocorrência 

anexado (ID – 25081264) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 25081252. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 28550017) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 28061198), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação, 

conforme ID 29133905, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Grasiely Queiroz 

da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo, a necessidade de 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 
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jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de Atendimento Médico, 

comprovando o acidente e atendimento médico após o ocorrido. A perícia 

médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada 

apresenta “invalidez permanente média (50%) em estrutura abdominal”. 

Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do 

juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/05/2018 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura abdominal, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura abdominal, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Grasiely Queiroz da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente média em estrutura abdominal, corrigido 

monetariamente data do sinistro (29/05/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017164-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BENTO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017164-88.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vilson Bento de Morais em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 22/08/2017, conforme boletim de ocorrência 
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anexado (ID – 19580424), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.19579813. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25428754) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25306271), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID. 

25621849), reiterando os termos da inicial, bem como manifestou 

favorável ao laudo pericial. A parte requerida embora intimada, não 

manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Vilson Bento de Morais em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, 

de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo pois está juntado ao ID. 19580440. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente intensa (75%) em 5º dedo do mão direita” A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em dedo do mão, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual e dedo do mão direito 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 10% (dez por cento), 

equivalente a R$ 1012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 
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devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Vilson Bento de Morais em face de Porto Seguro Companhia 

De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em 5º dedo do mão 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (22/08/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018266-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLENE FRANCA FORTES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018266-82.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse 

ajuizada por Construtora Degrau Ltda. em desfavor de Francislene Franca 

Fortes. Sustenta a parte autora que é a legitima proprietária do imóvel 

pertencente ao condomínio Residencial Nova Esperança, Bloco U2, 

apartamento 24, localizado na Rua 01, atualmente denominada Rua 

Rouxinol, n° 100, Bairro Recanto dos Pássaros, CEP 78.075-210, Cuiabá – 

MT, que vendeu a parte autora conforme Contrato de Compra e Venda a 

Prazo n° 477, firmado 01/07/1996 onde a requerida, adquiriu para si todos 

os direitos e obrigações ali contidos. Restou pactuado a venda do imóvel 

pelo preço de R$ 32.239,04 (trinta e dois mil e duzentos e trinta e nove 

reais e quatro centavos), sendo uma entrada de R$ 293,10 (duzentos e 

noventa e três reais e dez centavos) mais 04 (quatro) parcelas que serão 

somadas a parcela do mês e o saldo em 180 (cento e oitenta) parcelas 

mensais, no valor inicial de R$ 180,53 (cento e oitenta reais e cinquenta e 

três centavos), que seriam corrigidas anualmente pelo índice INCC/FGV, 

com vencimento todo dia 01 de cada mês. Informa que a requerida está 

inadimplente até os dias de hoje no total de 119 parcelas, sem apresentar 

sequer um motivo que justifique sua conduta ilícita e em 25/10/2016, a 

Requerida, foi notificada para comparecer na sessão de conciliação 

realizado na Central de Conciliação e Mediação no Fórum Cível desta 

comarca a fim de regularizar sua situação perante a Requerente e compor 

amigavelmente porem não compareceu. Assim sendo, a autora recebeu o 

Imóvel há mais de 17 anos e não efetua qualquer pagamento desde 

20/07/2000. Diante dos fatos requer o julgamento procedente da ação a 

fim de que seja decretada a rescisão do contrato por culpa exclusiva da 

requerida; condenando a requerida ao pagamento de multa contratual 

estipulado em 30% dos valores pagos; ao pagamento de indenização pela 

fruição do imóvel em 1%(um por cento) do valor atualizado do imóvel pelo 

período de posse até a efetiva devolução do imóvel, a consolidação, em 

definitivo a reintegração de posse do imóvel a requerente e seja deferido 

ao Senhor Oficial de Justiça designado para as diligências, os poderes 

contidos no § 1º, do artigo. 112, do CPC. Deu à causa o valor de R$ 

32.239,04 (trinta e dois mil e duzentos e trinta e nove reais e quatro 

centavos). Decisão inicial conforme ID 13954098. Audiência de conciliação 

conforme termo ID 14860942, sem êxito. Contestação conforme ID 

18289666. Impugnação conforme ID 19501254. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ajuizada por Construtora 

Degrau Ltda. em desfavor de Francislene Franca Fortes. Conforme, 

certidão de Id. 18920977, a contestação apresentada as Id. 18289666, 

restou intempestiva, a alegação de problema na internet do advogado não 

é justificativa suficiente para convalidar o ato, uma vez que o mesmo 

possui prazo de 15 (quinze) dias para protocolar a contestação, e se 

assume os riscos de fazê-lo nos últimos minutos de seu prazo, deve arcar 

com as consequências. Diante dos fatos, decreto a revelia do requerido. 

Não obstante a revelia dos requeridos, que traz a presunção da 

veracidade dos fatos articulados, observa-se que os documentos 

encartados com a inicial que a pretensão da parte autora encontra-se 

prescrita. Ocorrendo o inadimplemento do promitente comprador, desponta 

para o promitente vendedor a opção entre cobrar o preço ou resolver o 

contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil 2002. Da violação ao 

direito a uma prestação (recebimento do preço contratado no 

compromisso de compra e venda) nasce a pretensão de exigir o 

pagamento das parcelas não adimplidas pelo promitente comprador, sendo 

que esta pretensão de cobrança se submete ao prazo prescricional. O 

prazo prescricional aplicável aos compromissos de compra e venda é o 

quinquenal (inc. I do §5º do art. 206 do Código Civil 2002), já que se trata 

de pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público 

ou particular, atentando-se à regra de transição contida no artigo 2.028 do 

Código Civil de 2002. Ao contrário do direito de cobrança, o direito de 

resolução supõe e requer uma manifestação de vontade unilateral do 

contratante, com o propósito de formar (porque transforma um estado 

jurídico) ou extinguir (porque essa transformação desfaz a eficácia 

jurídica já produzida) relações jurídicas concretas, de modo que a doutrina 

mais moderna o tem tratado como direito potestativo. Constata-se, 

portanto, que o promitente vendedor possui o direito potestativo de 

rescindir o contrato que foi inadimplido pelo promitente comprador, de 

modo que a presente ação se submete a prazo decadencial, e não a 

prazo prescricional. Ensina José CARLOS MOREIRA ALVES[2] que: 

“ocorre a decadência quando um direito potestativo não é exercido, 

extrajudicialmente ou judicialmente, dentro do prazo para exercê-lo, o que 

provoca a decadência desse direito potestativo. Ora, os direitos 

potestativos são direitos sem pretensão, pois são insuscetíveis de 

violação, já que a eles não se opõe um dever de quem quer que seja, mas 

uma sujeição de alguém”.( MOREIRA ALVES, José Carlos, A parte geral do 

Projeto de Código Civil Brasileiro, p. 161.) Todavia, a ação de resolução 

contratual não tem prazo decadencial fixado em lei, inexistindo também 

dispositivo legal que expressamente estipule uma regra geral, como 

acontece com os prazos prescricionais (art. 205 do Código Civil). De 

acordo com RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR, apesar de o direito de 

resolução não ser passível de prescrição, por ser inconciliável com sua 

natureza jurídica, “é preciso observar que o direito de crédito pode ter sua 

pretensão encoberta pela prescrição (prescrição de ação pessoal), 

persistindo o direito, porém, não mais exigível” e conclui: "portanto, o 

direito de resolução se extingue por efeito da prescrição da pretensão 

creditícia” (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Comentários ao Novo Código 

Civil. Vol. VI. Tomo II. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p.467.) 

Igualmente, ensina PONTES DE MIRANDA in Tratado de Direito Privado, vol. 

XXV, p. 365, que a ação de resolução, em vista de sua natureza de direito 

formativo extintivo, não tem prazo fixado de decadência para ser 

proposta. Por óbvio, entretanto, está atrelada a um direito de crédito do 

alienante do imóvel, de tal arte que, “prescrita a ação de pretensão 

creditícia, ficaria sem base a ação de resolução”, extinguindo-se o direito 

potestativo junto à dívida, de modo que, se o credor não mais pode cobrar, 

não mais pode pedir a resolução ou a resilição por inadimplemento, porque 

o promitente comprador não mais tem obrigação de prestar, embora deva. 

Concluindo que “Não há prescrição; há encobrimento do elemento, 

inadimplemento, necessário ao suporte fático da resolução ou da 

resilição”. Assim, o que acontece é a prescrição indireta do direito 

potestativo de resolver o contrato, já que prescrita a obrigação, não mais 

persiste a pretensão de entrega da coisa, ou indenizatória, logo, o 
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inadimplemento da obrigação de pagar o preço avençado não pode ser 

fundamento para a resolução do contrato. Portanto, o direito à rescisão 

por inadimplemento tão somente subsiste enquanto não prescrita a 

pretensão de cobrança das parcelas inadimplidas, extinguindo-se o direito 

à rescisão contratual se extinta dívida pela prescrição, pois o elemento 

inadimplemento o é necessário ao suporte fático da resolução. No caso 

dos autos, o autor informa que o inadimplemento deu início em 2000, 

ajuizando a ação somente em 26 de junho de 2018, restando portanto 

prescrita a cobrança das parcelas e decaido o direito do autor em reaver 

o imóvel e rescindir o contrato. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, II do Código de Processo Civil, c/c o art. 26, § 3º do CDC, acolho a 

prejudicial de mérito alegada pelos requeridos e JULGO EXTINTA COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Rescisão Contratual c/c 

Reintegração de Posse ajuizada por Construtora Degrau Ltda. em 

desfavor de Francislene Franca Fortes. Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil, cuja execução torno suspensa em face à gratuidade 

concedida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022850-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA RAD EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

MANOEL M. DA CUNHA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022850-32.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Indébito cumulada com 

Indenização por Danos Morais proposta por Patrícia Pereira RAD Eireli – 

EPP em desfavor da Manoel M. da Cunha – ME e Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde 

MT. Aduz a parte autora que atua no ramo varejista de equipamentos e 

suprimentos de informática e em uma operação bancária de rotina, teve 

seu crédito negado, sob o fundamento de que constava um protesto em 

seu nome referente a uma Duplicata Mercantil, nº 51.500, supostamente 

vencida em 12/12/2015, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais). Informa que consta como sacador o 1º requerido, e o apresentante 

o 2º requerido e como não realizou qualquer tipo de relação jurídica que 

originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato é indevido. Requer 

o julgamento procedente a fim de que seja determinada a imediata 

exclusão do protesto do título nº 51.500, declarando inexistente o débito e 

condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deu à causa o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Decisão inicial conforme ID 9217931 que 

concedeu a tutela de urgência pretendida a fim de determinar a exclusão 

do protesto do título nº 51.500. Audiência de conciliação, sem êxito, 

conforme termo ID 10871446. Citado, o requerido Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde 

MT apresentou contestação conforme ID 10144292, suscitando em sede 

de preliminar a ilegitimidade passiva da Cooperativa, havendo 

inaplicabilidade da Inversão do ônus da prova e do CDC. Pugna, no mérito, 

pela improcedência da ação. Impugnação conforme ID 9310544. O autor 

pugnou pela decretação da revelia do requerido Manoel M. da Cunha – ME 

conforme ID 18321911. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Patrícia 

Pereira RAD Eireli – EPP em desfavor da Manoel M. da Cunha – ME e 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso 

– SICREDI Ouro Verde MT. Não há necessidade de dilação probatória, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), eis que o feito versa eminentemente sobre 

matéria de direito, mostrando-se suficiente para seu deslinde a prova 

documental carreada aos autos. No que tange à inversão do ônus da 

prova, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, 

exercendo as cooperativas de crédito atividades típicas de instituições 

financeiras, aquelas se equiparam a estas, aplicando-se o Código de 

Defesa do Consumidor à relação das cooperativas de crédito e seus 

clientes. Acerca da alegada ilegitimidade, ressalto que a jurisprudência do 

STJ é assente no sentido de reconhecer a ilegitimidade da instituição 

financeira, quando mera apresentante do título protestado, para figurar no 

polo passivo das lides fundadas em protesto indevido – exceção feita aos 

casos em que ultrapassados os poderes conferidos pelo endossante. A 

propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 476, nos 

termos da qual: “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato 

só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os 

poderes de mandatário”. No entanto, posteriormente, a Corte Superior, em 

sede de julgamento do REsp nº 1063474/RS, processado sob a forma do 

art. 543-C do CPC, ampliou a incidência da súmula em questão, conforme 

se observa da ementa do julgado: DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. 

RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. 

Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e 

morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e 

o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de 

ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência 

acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. 2. Recurso 

especial não provido. (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011) 

Na espécie, considerando-se que se está diante de “duplicatas mercantis 

por indicação” (ID 9135643), o que denota a ausência de aceite, era dever 

da instituição financeira endossatária diligenciar minimamente acerca da 

existência do negócio jurídico subjacente, antes do apontamento dos 

títulos. Afasto, ainda, a alegação de revelia, uma vez que houve 

apresentação de contestação por uma das partes. REJEITADAS as 

preliminiares, passo a análise do mérito. Constata-se que a parte requerida 

protestou a autora devido a uma Duplicata no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais), que a autora não reconhece e afirma ser ilegal a 

cobrança. Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de 

consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto 

no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e 

a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 

º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a 

aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código 

Consumerista. A relação existente entre as partes é de consumo, logo, 

aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova, já deferida, 

prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Embora os requeridos afirmem que a 

cobrança é licita, não conseguiu comprovar a existência de fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe 

faculta o artigo 373, II, do CPC, não tendo acostado qualquer documento 

ou o contrato que deu ensejo a divida, que respaldasse suas alegações. E 

como dito, sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, 

pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – 

artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 

1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, 

caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva 

do fornecedor de serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do 

serviço se apresente defeituosa. Nesse sentido: "RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. BANCO QUE TRAZ 

CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA DA AUTORA. 

CONSTATAÇÃOVISÍVEL A OLHO NU. SUPOSTA FRAUDE. 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI 

SÓ, NÃO É CAPAZ DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, NOS TERMOS 

DO ART. 1013, § 3º, DO NCPC. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO". (Recurso Cível Nº 71006479778, Primeira 
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Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 13/12/2016). Isto posto, inexistente a relação contratual entre 

os litigantes, inconteste a falha na prestação do serviço pelo requerido 

decorrente da cobrança injusta de valores. Nesta senda, o Código de 

Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, caput, disciplina que o 

fornecedor de serviços responderá, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços. E mais, o Superior Tribunal de 

Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que 

“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos 

causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por 

exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno. [...].” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). A 

par disso, a contratação mostra-se indevida e deve ser considerado 

inexistente o débito. Portanto, no caso em comento, todos os requisitos 

necessários para o cabimento da indenização estão presentes. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E LIMINAR DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - 

PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a especificação da produção de 

provas, o requerido quedando-se silente, não há o que se falar em 

cerceamento de defesa sobretudo quando as provas elencadas nos 

autos dão conta da desnecessidade de provas outras para esclarecer 

totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a apelante do ônus 

probatório acerca da licitude da inclusão do nome da apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é 

medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais. O 

protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, neste 

contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, 

a tarifação necessária.3- A fixação do valor da indenização por dano 

moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Indébito cumulada com Indenização por 

Danos Morais proposta por Patrícia Pereira RAD Eireli – EPP em desfavor 

da Manoel M. da Cunha – ME e Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento Ouro Verde Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT. para: a) 

Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). b) Determinar a baixa definitiva da Duplicata Mercantil, 

nº 51.500, supostamente vencida em 12/12/2015, no valor de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais). c) condenar os requeridos, solidariamente, 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54/STJ); d) Condenar os requeridos, 

solidariamente, pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do CPC. e) Torno definitiva a liminar concedida. Transitado 

em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifestem as partes no interesse da execução da sentença. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020619-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER ARSHILEY IIJIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020619-32.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alexsander Arshiley Iijuma em face de Seguradora Líder Do Consorcio 

Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 23/03/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 8692214), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.8692206. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10798595) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 2413379), alega à requerida, 

preliminarmente, da retificação do polo passivo, de carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, 

fazendo menção ao principio da causalidade e sucumbência autoral, da 

juntada de comprovante de residência em nome do autor para fixação do 

foro. A parte requerida não impugnou a contestação. As partes 

manifestaram com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Alexsander Arshiley Iijuma em 

face de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, da retificação do 

polo passivo, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da 

causalidade e sucumbência autoral, da juntada de comprovante de 

residência em nome do autor para fixação do foro. Defiro o requerido pela 

parte requerida, e determino a retificação do polo passivo da presente 

ação, proceda sr. gestora a alteração no sistema REJEITO a preliminar de 

ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, pois foi 

juntado ao Id. 8692224. Acerca da ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o 

referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação de 

foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério 

de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a 

propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da 

requerida. Ressalto por fim ser a presente demanda via inadequada para 

se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico 

, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 
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periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

superior direito e médio (50%) em membro inferior esquerdo.” A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/03/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior e membro inferior, como se deu 

no caso em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior e 

membro inferior esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). 

Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá 

a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem 

por cento), equivalente a R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta 

reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Alexsander Arshiley Iijuma em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT SA. para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 6750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro superior direito, membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (23/03/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031018-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESSENCIAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA. - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ROSA & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031018-23.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Essencial Fomento Mercantil e 

Comercial Ltda. em desfavor de Paulo Cesar Rosa & Cia Ltda. – ME 

(Terraplanagem Matos). As partes formularam acordo conforme ID 

28084368, requerendo a homologação do mesmo e a extinção do 

processo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme ID 28084368, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, uma vez que 

não houve a triangularização processual. Expeça-se o competente alvará 

para levantamento, no caso de pagamento voluntario pelas partes. 

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015915-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ABADE NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015915-10.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Emerson Abade Nascimento em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 21/03/2015, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 2604040) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 2603891. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 2694996) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 29083852), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, 

ausência de laudo do IML, ausência de requerimento administrativo. A 

parte autora apresentou impugnação, conforme ID 30453788, reiterando 

os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Emerson Abade Nascimento em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo, ausência de laudo do IML, ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). A parte autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o acidente e atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

residual (10%) em estrutura crânio facial”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/03/2015 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 
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trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura crânio 

facial, em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Emerson Abade Nascimento em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente residual em estrutura crânio facial, 

corrigido monetariamente data do sinistro (21/03/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000032-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000032-86.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença por Procedimento Comum 

proposta por Selma Maria de Arruda em desfavor da Banco Santander 

S/A (Sucesso Banco ABN Real). Formulado pedido de desistência 

conforme ID nº 24218315, antes da citação da parte requerida. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora conforme ID nº 24218315, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a 

desistência ocorreu antes da triangularização processual. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043575-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA AMELIA BRANDAO BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043575-71.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Patrícia Amelia Brandão Barros em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 12/05/2019, conforme certidão 

de ocorrência anexado (ID – 24477409) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexos ao ID – 24477401. Pela decisão inicial 

foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 26376751) foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A requerida 

apresentou contestação no ID 26011167 suscitando, preliminarmente, a 

necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial pela 

ausência dos documentos indispensáveis à propositura da demanda e a 

ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 27632440), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Patricia Amelia 

Brandão Barros em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de necessidade de adequação do valor da 

causa, inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à 

propositura da demanda e a ausência de requerimento administrativo 

prévio. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia 

pela extinção do processo sem julgamento do mérito, sustentando que a 

parte autora não instruiu a inicial com os documentos essenciais à 

propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 

6.194/74, in verbis: “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. § 1 o 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: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 
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se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 39.920,00 

(trinta e nove mil novecentos e vinte reais). O autor juntou na inicial, além 

da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como 

residual (10%) no pé esquerdo e média (50%) no membro superior 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/05/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável e para o membro superior esquerdo, o percentual 

incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual no pé esquerdo, em um 

grau de 10% (dez por cento) e média no membro superior esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), equivalente a R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) e 50% (cinquenta por cento) 

do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Patricia Amelia 

Brandão Barros em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente no pé esquerdo e no membro 

superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (12/05/2019) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029578-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI FERREIRA DE MIRANDA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029578-21.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jurandir Ferreira de Miranda em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 04/11/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 21437270) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 21437264. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25401081), foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID - 25147395), alega a 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo, a necessidade de 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo. Impugnação à contestação conforme id 27864384, 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 
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Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Jurandir Ferreira de Miranda em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo, a necessidade de adequação do valor da causa e a 

ausência de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas a preliminar, passo a análise do mérito. Alega o 

autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que “o 

periciado apresenta incapacidade permanente média (50%) no joelho 

direito. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no joelho direito em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 
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do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jurandir Ferreira de Miranda em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente do joelho direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(04/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000052-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARILCE DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000052-77.2017-.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença por Procedimento Comum 

proposta por Sonia Marlice de Sena em desfavor do Banco Santander S/A 

(Sucesso Banco ABN Real). Formulado pedido de desistência conforme ID 

nº 24218304, antes da citação da parte requerida. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela 

parte autora conforme ID nº 24218304, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, visto que a desistência ocorreu antes 

da triangularização processual. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042197-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK LISBOA DE SOUZA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042197-80.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Erick Lisboa de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 15/06/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 24270661) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 24270657. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26360337) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25391029), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação, 

conforme ID 26611981, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Erick Lisboa de 

Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de necessidade de alteração do polo passivo, a necessidade de 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento administrativo 

prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 
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não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) no punho 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no punho esquerdo, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Erick Lisboa de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no punho 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (15/06/2019) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029002-62.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de 

Cobrança Indevida ajuizada por Benedito Antônio Bruno em desfavor de 

Banco Bradesco S/A. Sustenta a parte autora que que é titular de um 

cartão de crédito administrado pelo banco Requerido e que em 13 de julho 

do corrente ano, o Requerente tinha um débito referente ao cartão no 

valor de R$ 2.818,32 (dois mil oitocentos e dezoito reais e trinta e dois 

centavos). Aduz que, celebrou um acordo junto com o Requerido para 

pagamento do débito, contudo, teve que ajuizar ação de consignação em 

pagamento contra o Requerido, em razão de descumprimento de acordo 

por partes deste. Relata que, vem depositando corretamente as parcelas 

na ação de consignação em pagamento, no entanto, o Requerido vem 

realizando cobranças referente ao débito que já está sendo quitado pelo 

Requerente, cobranças essas abusivas. Requer, diante dos fatos, a 

declaração da nulidade dos débitos indevidamente cobrados, a 
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procedência da ação para que a requerida seja condenada ao pagamento 

de indenização no valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deu à 

causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Audiência de conciliação 

infrutífera conforme termo ID 17799717. Citado, o requerido apresentou 

contestação conforme ID 17882844, alegando a ilegitimidade da parte. 

Impugnação conforme ID 18203280. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais Decorrente de Cobrança Indevida ajuizada por Benedito 

Antônio Bruno em desfavor de Banco Bradesco S/A. O artigo 355 do 

Código de Processo Civil e dispõe que: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349 . No caso dos autos, 

observa-se a desnecessidade de outras provas, passando de imediato ao 

julgamento do mérito. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do 

Banco requerido, observa-se que a empresa de cobrança não é parte 

legitima para a demanda que tem por objeto a declaração de inexistência 

da dívida cobrada. Quanto a abusividade da cobrança, há que admitir a 

responsabilidade da requerida uma vez que contratou a empresa 

terceirizada para a sua realização, delegando a ela o seu direito de 

cobrança de forma que, como se trata de relação de consumo, toda a 

cadeia responde pelos prejuízos sofridos pelo consumidor nos termos do 

art. 18 do CDC. Assim sendo, passo a análise do mérito. É abusiva a 

conduta da empresa que liga insistentemente para o cliente para cobrança 

de crédito. Em que pese ser direito do credor cobrar seu crédito, a 

legislação prevê meios adequados para tanto. No caso, a cliente conta 

que esteve em débito com a empresa requerida. No entanto, mesmo após 

renegociar sua dívida e ficar em dia com as parcelas devidas, a empresa 

continuou a ligar, mandar mensagens, e-mails, SMS de forma insistente 

fazendo cobranças. Com a inversão do ônus probatório, competiria à 

requerida demonstrar que não houve cobrança indevida, porém, 

manteve-se inerte, somente afirmando que não se pode atribuir ao 

requerido qualquer cobrança indevida. Assim sendo, ilícita a cobrança por 

divida paga e ilícita a cobrança que se mostrou excessiva pelas provas 

constantes nos autos. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. INSISTENTES COBRANÇAS DE DÍVIDA. CONDUTA 

ABUSIVA. ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO E MULTA ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. NÃO 

DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM 

JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. 1. Em que pese ser direito do credor cobrar ser crédito, a 

legislação prevê meios adequados para tanto, sendo evidente o 

constrangimento sofrido em razão de insistentes ligações para 

consumidora, na tentativa de cobrança do crédito. Se após uma ou duas 

ligações o credor não obtém êxito na cobrança da dívida, deve valer-se 

dos meios legais para tanto, sendo abusiva a insistência na cobrança por 

telefone. Ademais, no caso dos autos, trata-se de mais de 50 ligações 

para cobrança da dívida (eventos 17.2 a 17.5). 2. O valor arbitrado em 

sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) deve ser 

mantido, porque fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz, que observou 

as circunstâncias do caso em concreto, em especial, os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade bem como deve ser mantido o valor 

fixado a título de multa (R$10.000,00) pelo descumprimento da liminar. 3. 

Não há prova nos autos, acerca de eventual impossibilidade do 

cumprimento da determinação judicial, de modo que as astreintes devem 

ser mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR, RECURSO INOMINADO: 

000491-19.2015.8.16.0112 ) Ademais, trata-se de responsabilidade 

objetiva, aplicando-se, portanto, regra contida no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, na qual caso haja falha na prestação do serviço, o 

fornecedor responderá independentemente de verificação de culpa, 

bastando tão somente a existência de dano. Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL. A 

autora pleiteou indenização por danos morais em face da ré, alegando ter 

sido constrangida em seu ambiente de trabalho com palavras desairosas, 

o que foi motivado pela cobrança de um débito. Comprovado nos autos o 

uso de meio abusivo para a cobrança da autora pela ré, com exposição 

pública ao ridículo e ocasionando profundo constrangimento à autora. 

Inafastável, portanto, o dever de indenizar. A quantia de dois salários 

mínimos fixada em sentença não é adequada ao caso, ajustando-se 

melhor o valor de R$ 5.000,00, proporcional às condições das partes e a 

repercussão dos fatos. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 

00062643020138260664 SP 0006264-30.2013.8.26.0664, Relator: Carlos 

Alberto Garbi, Data de Julgamento: 11/11/2014, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 12/11/2014) "APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - COBRANÇA VEXATÓRIA - DANO MORAL CONFIGURADO 

- VALOR DA INDENIZAÇÃO - ARBITRAMENTO - SENTENÇA 

MONOCRÁTICA REFORMADA. - Havendo prova nos autos de que o autor 

foi cobrado pelo réu, de forma vexatória, grosseira e indevida, em seu 

local de trabalho e perante os seus clientes, a condenação do réu pela 

prática de danos morais é medida que se impõe. - A fixação do valor 

devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento 

alheio, mas também para que o valor não seja irrisório". (TJ-MG - AC: 

10637100001725001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 

25/09/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

03/10/2014) E mais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de 

recurso repetitivo, firmou o entendimento de que “as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. [...].” (REsp 

1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Portanto, no caso em comento, 

todos os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão 

presentes. Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da 

indenização por danos extrapatrimoniais. No entanto, doutrina e 

jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. Não se pode fixar um 

valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o 

agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a 

aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável utilizar o 

parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a condenação do 

valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Indenização por Danos 

Morais Decorrente de Cobrança Indevida ajuizada por Benedito Antônio 

Bruno em desfavor de Banco Bradesco S/A para: a) Declarar a 

inexistência do débito decorrente da dívida do cartão de crédito no valor 

de R$ 2.818,32 (dois mil oitocentos e dezoito reais e trinta e dois 

centavos). b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ); c) Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifestem as partes no 

interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010257-97.2019.8.11.0041
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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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010257-97.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gilmar Rodrigues Barbosa em face de Porto Seguro Companhia de 
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Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 29/06/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 18591913) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID 18591904. Pela decisão inicial foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

24339965) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 24260317), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, a adequação do valor da 

causa, a ausência de requerimento administrativo e a ausência de 

procuração válida. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

(ID 24806415), reiterando os termos da exordial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Gilmar Rodrigues 

Barbosa em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda, a adequação do valor da causa, a ausência de 

requerimento administrativo e a ausência de procuração válida. Em relação 

a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. REJEITO a 

preliminar de assinaturas divergente, tendo em vista que a presente via é 

inadequada para se discutir a questão levantada, sendo certo que seria 

necessária uma instauração de incidente. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência, Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o acidente e 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) no cotovelo direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/06/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do cotovelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 
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seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no cotovelo direito, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Gilmar Rodrigues Barbosa em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no cotovelo 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (29/06/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041520-50.2019.8.11.0041
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ERNANDES RODRIGUES NANDES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041520-50.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ernandes Rodrigues Nandes em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 25/09/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 24143998) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 24143991. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26385013) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26168392), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, adequação 

do valor da causa e a carência da ação em razão do pagamento da 

cobertura em sede administrativa. A parte autora apresentou impugnação, 

conforme ID 29005212, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Ernandes 

Rodrigues Nandes em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, adequação do valor 

da causa e a carência da ação em razão do pagamento da cobertura em 

sede administrativa. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, 

onde a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez 

que foi concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, 

pois, a demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. REJEITO, ainda, a preliminar de carência da ação, tendo em vista 

que a mesma se confunde com o mérito e será analisada em momento 

oportuno. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 
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acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Considerando que 

a parte requerente já recebeu administrativamente o valor de R$ 3.037,50 

(três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos), conforme id 24144002, 

resta um saldo a receber equivalente a R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Ernandes 

Rodrigues Nandes em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro 

inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro (25/09/2018) até 

a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013956-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA RAMOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013956-56.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Thalita Ramos Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 26/11/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19162317) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexos ao ID – 19162305. Pela decisão inicial foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

25417076) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A requerida apresentou 

contestação no ID 24380311 suscitando, preliminarmente, a necessidade 

de alteração do polo passivo, a adequação do valor da causa e a 

ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 25712007), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Thalita Ramos 

Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de requerimento 

administrativo prévio e a adequação do valor da causa. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 
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requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais). O autor 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “incapacidade 

física como residual (10%) em estrutura torácica e média (50%) no 

membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável e para o membro inferior direito, o percentual 

incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura torácica, 

em um grau de 10% (dez por cento) e média no membro inferior direito em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais) e 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) de acordo com que preceitua 

o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 6.075,00 

(seis mil e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Thalita Ramos Souza em face de Porto 
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Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

estrutura torácica e no membro inferior direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (26/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046163-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA CABRAL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1046163-51.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marilza Cabral de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 17/06/2019, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 24927605) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 24927598. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26385958) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26256577), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da 

demanda, a necessidade de adequação do valor da causa e a ausência 

de requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID 

– 28736166), reiterando os termos da exordial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Marilza Cabral de 

Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, necessidade de alteração do polo passivo da demanda, a 

necessidade de adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 
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indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Marilza Cabral de Souza em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (17/06/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005437-35.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Mirian Jaques da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 25/10/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17876469) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17876190. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 23079982) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 22761210), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial pela 

ausência dos documentos essenciais à propositura da demanda e a 

ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação (ID – 27829753), reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Mirian Jaques da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial 

pela ausência dos documentos essenciais à propositura da demanda e a 

ausência de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 
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disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia 

pela extinção do processo sem julgamento do mérito, sustentando que a 

parte autora não instruiu a inicial com os documentos essenciais à 

propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 

6.194/74, in verbis: “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. § 1 o 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: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) no 5º dedo da 

mão esquerda”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do 5º dedo da mão esquerda, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no 5º dedo da mão esquerda, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 10% (dez por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Mirian Jaques da 

Cruz em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no 5º dedo da mão esquerda, corrigido 

monetariamente data do sinistro (25/10/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012461-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH DANIELLE RAMOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012461-51.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizado por Deborah Daniele Ramos em desfavor de 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados – FIDC 

NPL I Em sede de contestação o requerido pugnou pelo reconhecimento da 

litispendência (ID 14398357). Instado a se manifestar, o requerente 

manteve-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Verifico que o processo registrado sob o número 

0035485-51.2018.811.0001, em trâmite no 8º Juizado Especial Cível desta 

Comarca de Cuiabá, é idêntico a estes autos, apesar de protocolados em 

datas distintas pelo autor. Isto posto, com fundamento no § 3o do artigo 

337 do Código de Processo Civil, conheço de ofício a litispendência entre 

os feitos nº 0035485-51.2018.811.0001, e nº 1012461-51.2018.811.0041, 

eis que constatada a repetição da ação já em curso. Caracterizada a 

litispendência, deve prosseguir os autos que primeiro foram despachados. 

Assim sendo, na forma do artigo 485, V, do CPC JULGO EXTINTO estes 

autos, sem julgamento do mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040348-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA SILVA BARIZON (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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040348-73.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Sidney da Silva Barizon em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 17/06/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 23898026) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 23897549. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 28712581) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. A requerida apresentou contestação no ID 

28675626 suscitando, preliminarmente, a necessidade de alteração do 

polo passivo, a adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 29371691), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Sidney da Silva 

Barizon em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de requerimento 

administrativo prévio e a adequação do valor da causa. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 
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análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

leve (25%) em estrutura crânio facial e leve (25%) no membro superior 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura crânio facial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável e para o membro superior esquerdo, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento) e leve no membro superior 

esquerdo em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cinquenta por 

cento), equivalente a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% 

(setenta por cento), equivalente a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua 

o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 5.737,50 

(cinco setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Sidney da Silva Barizon em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 5.737,50 (cinco setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

estrutura crânio facial e no membro superior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (17/06/2019) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030359-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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OI S/A (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030359-77.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Elisangela Farias em desfavor de Oi S/A. 

Sustenta a parte autora que foi constatada uma restrição creditícia 

lançada em seu nome/CPF, no valor de R$ 336,93 (trezentos e trinta e seis 

reais e noventa e três centavos), todavia informa desconhece a origem da 

dívida, sendo ilícita a sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Informa 

que não realizou qualquer tipo de relação jurídica que originou a restrição 

de seu crédito, de modo que o ato é indevido. Requer o julgamento 

procedente a fim de que seja reconhecida e declarada a inexistência do 

débito em aberto com a Requerida e o requerido seja condenado ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente à 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deu o valor da causa de R$ 20.336,93 (vinte 

mil e trezentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos). Pela 
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decisão ID 15360667 foi deferida a tutela de urgência pretendida. A 

requerida apresentou contestação conforme ID 16853850, impugnando a 

justiça gratuita concedida. Audiência de conciliação ocorreu conforme 

termo ID 16494744, sem êxito. Impugnação conforme ID 17502598. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Elisangela Farias em desfavor de Oi S/A, visando a 

declaração de inexistência do débito; bem como a condenação do 

requerido em danos morais, e custas e honorário processuais. O deslinde 

da lide não carece de dilação probatória. Assim, observando aos 

princípios da brevidade e economia processual, passo a julgar 

antecipadamente a presente lide. Constata-se que a parte requerida cobra 

da autora um débito de R$ 336,93 (trezentos e trinta e seis reais e noventa 

e três centavos) que a autora não reconhece e afirma ser ilegal a 

cobrança. Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de 

consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto 

no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e 

a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 

º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a 

aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código 

Consumerista. A relação existente entre as partes é de consumo, logo, 

aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova, já deferida, 

prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Embora os requeridos afirmem que a 

parte autora deu origem ao débito, não conseguiu comprovar a existência 

de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme 

lhe faculta o artigo 373, II, do CPC. Sendo a relação estabelecida entre as 

partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e 

objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide 

à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in 

casu, o requerido, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa. 

Nesse sentido: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO 

PELA AUTORA. BANCO QUE TRAZ CONTRATO COM ASSINATURA 

DIVERSA DA AUTORA. CONSTATAÇÃOVISÍVEL A OLHO NU. SUPOSTA 

FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 

QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, NOS 

TERMOS DO ART. 1013, § 3º, DO NCPC. SENTENÇA EXTINTIVA 

DESCONSTITUÍDA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (Recurso Cível Nº 71006479778, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 13/12/2016). Isto posto, inexistente a relação 

contratual entre os litigantes, inconteste a falha na prestação do serviço 

pelo requerido decorrente da cobrança injusta de valores. Nesta senda, o 

Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, caput, disciplina que o 

fornecedor de serviços responderá, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços. A par disso, a contratação 

mostra-se indevida e deve ser considerado inexistente o débito. Portanto, 

no caso em comento, todos os requisitos necessários para o cabimento 

da indenização estão presentes. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - QUANTUM - 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a especificação 

da produção de provas, o requerido quedando-se silente, não há o que se 

falar em cerceamento de defesa sobretudo quando as provas elencadas 

nos autos dão conta da desnecessidade de provas outras para 

esclarecer totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a apelante do 

ônus probatório acerca da licitude da inclusão do nome da apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é 

medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais. O 

protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, neste 

contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, 

a tarifação necessária.3- A fixação do valor da indenização por dano 

moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Elisangela Farias em desfavor de Oi S/A. para: a) Declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 336,93 (trezentos e trinta e seis reais 

e noventa e três centavos). b) condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifestem as 

partes no interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016868-66.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Aparecido Nonato de Oliveira em face de Seguradora 

Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 06/02/2018, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 14132635) que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexos ao ID. 19545936. Pela decisão da, foi 

deferido os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. Na 

contestação (ID. 17723538), suscitou o requerido em sede de preliminar 

da necessidade de adequação do valor da causa. Conforme consta no (ID 

– 25380211) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

apresentou impugnação reiterando os termos da inicial, bem como 

manifestou favorável ao laudo ID. 2663751626637529. A parte requerida 

embora intimada, não manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta 
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por Aparecido Nonato de Oliveira em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de preliminar da adequação do valor da causa. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) estrutura torácica e intenso (75%) 

em ombro direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/02/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica , como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável e em ombro, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura torácica, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento) e intenso em ombro direito, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente 

a R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), 75% (dez por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando o valor de R$ 5906,25 (cinco mil e 

novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos). DO DANO MORAL No 

que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual 

sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT c/c Danos Morais proposta por Aparecido Nonato de Oliveira em 

face de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 5906,25 (cinco mil 

e novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura torácica e 

ombro direito, corrigido monetariamente data do sinistro (06/02/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016463-30.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE DE ARAUJO CAMPESATO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016463-30.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Lucivane De Araujo Campesato em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 27/04/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 19510875) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e 

vinte reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID. 19510867. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no 

(ID – 25383256), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 25372911), alega à requerida a preliminar de alteração 

do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, da adequação do valor 

da causa. A parte autora apresentou impugnação reiterando os termos da 

inicial, bem como manifestou favorável ao laudo ID. 25497131/25766952. A 

parte requerida embora intimada, não manifestou com relação ao laudo 

pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Lucivane De Araujo Campesato em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da adequação do valor da causa. Rejeito a 

preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo à análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e 

novecentos e vinte reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de audiência de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

residual 10% em estrutura neurológica”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/04/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 
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nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura neurológica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado em sessão de audiência de 

conciliação pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada 

invalidez permanente residual em estrutura neurológica, em um grau de 

10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que preceitua o inc. 

II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 1.350,00 (um 

mil e trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT movida por Lucivane De Araujo Campesato em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos 

reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial da estrutura neurológica, corrigido monetariamente 

data do sinistro (27/04/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023039-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN BEATRIZ MARTENS MENEGOL (REQUERIDO)

LUIS MENEGOL (REQUERIDO)

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

RAQUEL MARTENS MENEGOL (REQUERIDO)

BRUNA MARTENS MENEGOL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos e 

examinados estes autos PJE nº 1023039-39.2019.8.11.0041 ajuizada 

BANCO JOHN DEERE S/A em face de ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E 

ENGENHARIA LTDA, LUIS MENEGOL, CARMEN BEATRIZ MARTENS 

MENEGOL, BRUNA MARTENS MENEGOL e RAQUEL MARTENS MENEGOL. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, 

ajuizada por BANCO JOHN DEERE S/A em face de ESCAVASUL 

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, LUIS MENEGOL, CARMEN BEATRIZ 

MARTENS MENEGOL, BRUNA MARTENS MENEGOL e RAQUEL MARTENS 

MENEGOL, todos qualificados nos autos em referência, relatando que 

firmaram a cédula de crédito bancário nº 1061415/14 para aquisição do 

maquinário escavadeira hidráulica, Marca John Deere, Modelo 350GLC, 

Chassi 1F9350GXVEC808005 descrito na inicial. Os autos foram 

distribuídos inicialmente de forma física, sob o código nº 1053588. Ante a 

constituição em mora, pleiteou o requerente pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

da requerida em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 679.520,81. A liminar foi deferida conforme Id. 20502051 - 

Págs. 25 a 28, em 1º de fevereiro de 2016. O bem foi apreendido por meio 

do incidente de busca e apreensão distribuído sob o nº 82588 para a 

Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis. Os requeridos 

Escavasul e Luis foram citados conforme certidão de Id. 20502055 – Pág. 

26. As requeridas Carmen Beatriz e Raquel foram citadas conforme 

certidão de Id. 20502055 – Pág. 42. Por sua vez, a empresa Escavasul 

compareceu aos autos informando que se encontrava em recuperação 

judicial, razão pela qual, os autos foram remetidos ao Juízo da 1ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá por meio da decisão de Id. 20502056 – Pág. 

32. A requerida Bruna foi citada conforme certidão de Id. 20502056 – 

Págs. 24 a 28. Inconformado, o requerente interpôs recurso de agravo de 

instrumento nº 1007280-95.2018.8.11.0000, ao qual foi dado provimento 

conforme v. acórdão de Id. 20502069 – Págs. 4 a 10. A empresa requerida 

compareceu aos autos mediante petição de Id. 20670629 – Pág. 1 para 

informar que o Juízo recuperacional determinou a prorrogação do prazo 

de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, que 

ainda não foi convocada. É o breve relato. Decido. Considerando que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Verifica-se que o e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso deu provimento ao RAI nº 1007280-95.2018.8.11.0000. 

Vejamos trecho do voto: “(...) Impende destacar que a recuperação judicial 

foi concedida a Agravada em 15 de dezembro de 2017 (id. 2543049; pág. 

18), portanto, conforme já mencionado, em data posterior a busca e 

apreensão do bem que ocorreu em 09 de fevereiro 2018 (id. 2543049, 

pág. 1), assim, não há falar em declínio de competência em favor de juízo 

recuperacional, pois não há nenhum ato expropriatório de bens na Ação 

de Busca e Apreensão pendente de realização, mas tão somente a 

consolidação judicial de uma expropriação já materializada há quase 1 

(um) ano e 4 (quatro) meses, inclusive com consolidação de fato e de 

direito da posse e da propriedade desses bens apreendidos em favor do 

credor fiduciário, por força do art. 3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69 (...) 

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial, DOU 

PROVIMENTO ao recurso e reformo a decisão interlocutória agravada para 

fixar a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

da Comarca de Cuiabá para o processo e julgamento da Ação de Busca e 

Apreensão de origem”. Observo que o fato constitutivo do direito da 

autora encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. 

Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se considerar o 

resultado fático da sentença em análise, quanto à manutenção do 

contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que julga procedente o 

pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as 

partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar 
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mencionada no caput, 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 de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual 

decorre do inadimplemento do devedor em relação às prestações 

assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena da parte 

credora sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual 

existente entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser 

destinado ao abatimento do montante devido, salientando que subsistindo 

o débito ou existindo crédito em favor da parte devedora, esse poderá ser 

cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. Vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO 

DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como 

corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da 

posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em face do 

inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença 

que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto 

Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO 

DE NORMALIDADE DO CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – 

INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL 

RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO 

IMPROVIDO. 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 –, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária nos termos do art. 

3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 

1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a 

ausência de abusividade contratual no período de normalidade, 

autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor 

fiduciário e consequente rescisão contratual. Somente se apura a 

existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a 

amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º 

do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a condenação do proprietário 

fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas”. (Ap 68857/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 14/04/2016) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO 

CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como consequência lógica, a rescisão contratual, em 

razão da consolidação da posse e do domínio em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, 

JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% do valor da causa devidamente atualizado. Sem prejuízo, por 

verificar que foram juntadas cópias do processo de execução código nº 

773046, que não mantem qualquer relação com este feito, assim, certifique 

o Sr. Gestor e se for o caso, proceda-se a exclusão, se possível - 

documentos: Id. 20502059 – Págs. 22 a 51, Id. 20502061 – Pág. 1, Id. 

20502064 – Págs. 2 a 53 e Id. 20502069 – Pág. 1. Transitada em julgado, 

em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas. P. 

I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2019. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022732-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de 

abril 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: 1011352-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 
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PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de 

abril 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: 1038398-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIRA GONCALVES VIEIRA DA SILVA (REU)

VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA (REU)

COSSU FREIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

STEFFANNE MARQUES ARRUDA OAB - MT26126/O (ADVOGADO(A))

CAMILA MIGUEIS ALVES OAB - MT24713/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de 

abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028585-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI (EXECUTADO)

SUELI CRISTINA GIUSTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028585-46.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: UNIDAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI, 

SUELI CRISTINA GIUSTTI Vistos etc... Banco foi intimado para exibir na 

secretaria as originais do contrato, que ficariam na guarda do Sr. Gestor, 

garantindo o direito de ação da Instituição Financeira e a ampla defesa da 

parte adversa, no entanto, requereu prazo em 07/11/2019 e em 

14/11/2019 protestou pela conversão em monitória, no entanto, continua a 

persistir os motivos determinantes das interlocutórias anteriores, razão 

pela qual, INTIME-SE o banco, via correio com aviso de recebimento para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. Após, concluso para 

deliberações ou extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011241-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NOELY OLINKEVICZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011241-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: NOELY OLINKEVICZ Vistos etc... Ante o teor da petição de 

ID. 24553215, vislumbra-se em consulta ao sítio do TJ-SC que assiste 

razão o exequente. Assim, expeça-se a carta precatória conforme 

determinação de ID. 18002349. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003966-18.2018.8.11.0041

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:

JAEDER BATISTA CARVALHO (EXECUTADO)

CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003966-18.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA, JAEDER 

BATISTA CARVALHO Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de 

Execução. Os executados foram citados. Tendo em vista que as 

pesquisas correspondentes ao BACENJUD, RENAJUD, ANOREG e DRF 

necessitam de requerimento expresso da parte interessada, intimo o 

exequente para, em 15 dias requerer mediante petição as referidas 

pesquisas, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse. Em 

caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1048035-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAEDER BATISTA CARVALHO (EMBARGANTE)

CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1048035-04.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: CONCORDE COMERCIO DE 

PETROLEO LTDA, JAEDER BATISTA CARVALHO EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO Vistos etc... Certifique-se a tempestividade dos 

Embargos. Recebo a emenda à exordial de ID. 29040207, observando que 

não cabe ao juiz reconhecer de ofício de cláusula firmada como abusiva, 

sem a devida fundamentação e razão de pedir. Verifica-se dos autos que 

os embargantes deram à causa o valor de R$ 5.016,24, não se adequando 

à sua pretensão patrimonial, tendo em vista os valores apresentados na 

planilha de cálculo de ID. 29040224. Assim, intimo os embargantes para 

emendarem no prazo de 15 dias, observando-se os termos do § 3º do art. 

917 do Código de Processo Civil. Após a emenda, verifique-se o Sr. 

Gestor se há valores a serem recolhidos a título de custas judiciais, e se 

houver, intimem-se os embargantes para procederem ao recolhimento no 

mesmo prazo acima, tudo sob pena de rejeição liminar dos embargos. 

Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017545-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017545-04.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: D. GOMES DE OLIVEIRA - ME 

Vistos, etc. Inicialmente, conforme consta nos autos, não se trata de 

busca e apreensão, mas sim execução, em razão da conversão sem 

recurso, ID.17954074, portanto, indefiro o requerimento de ID. 18775752 e 

22967321, haja visto o transcurso de tempo superior a 30 dias sem 

manifestação do Exequente. Destarte, cumpra-se a parte final da decisão 

de ID.17954074, qual seja: “[...] Após a certificação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins. [...]” Empós, intime-se o Bradesco para em 15 dias, informar se tem 

interesse na penhora do bem garantidor da execução que até a presente 

data não foi localizado e/ou indique bens passíveis de penhora, tudo sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019038-45.2018.8.11.0041

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:

ROSANGELA MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019038-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ROSANGELA MAGALHAES DA 

SILVA Vistos, etc. Em primeiro lugar, ACOLHO os argumentos da Oficiala 

de Justiça Selma acerca do uso de força policial (ID. 27812680). Destarte, 

indefiro o requerimento de ID. 26872772, visto que já foi realizada 

pesquisa de endereço via Infojud (ID. 19587572), sendo que a carta de 

intimação enviada no local declinado foi devolvida pelo motivo “Ausente” 

(ID. 26650890). Outrossim, analisando os autos atentamente, constato que 

o endereço do contrato (ID. 13936779) jamais foi diligenciado, portanto 

visando evitar nulidades futuras o envio de AR a este local se faz 

necessário. Ocorre que, ante a instauração do teletrabalho e 

considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, 

que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, 

tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da 

população, contudo por entender não ser o caso de expedição de 

mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta 

vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 

249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - 

expeça-se carta de citação, a ser cumprido no endereço: Avenida Couto 

Magalhães, nº 381, Bairro Jardim Leblon, nesta capital. Retornando o AR 

negativo, proceda-se a citação editalícia da Requerida, nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Por fim, intimo a 

Instituição Financeira para, em 15 dias depositar o valor referente às 

diligências efetuadas, conforme certidão de ID. 15025644 – pág. 05. Em 

caso de silêncio intime-se a Oficiala de Justiça para adotar as medidas 

cabíveis para recebimento de seu crédito. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019535-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DUARTE (REU)

E. F CARNAUBA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019535-30.2016.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: E. F 

CARNAUBA - ME, MARCOS ANTONIO DUARTE Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Monitória sem a citação dos Requeridos até o presente momento. 

Ante a certidão de ID. 20039942, procedo a pesquisa via Infojud e Infoseg, 

momento em que não obtive êxito (extrato anexo). Na mesma 

oportunidade, procedo a busca junto ao Anoreg, não localizando certidão 

de óbito em nome do Requerido Marcos (extrato anexo). Destarte, sem 
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prejuízo, proceda-se a citação editalícia dos Réus, nos termos do artigo 

257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. 

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059175-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINOMERCIO LEOCIR GUENO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1059175-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS REU: DINOMERCIO LEOCIR GUENO Vistos etc... Apesar 

do presente afrontar o disposto no artigo 523 do CPC, concernente ao 

procedimento adequado ao cumprimento de sentença, ante o teor da 

petição de ID. 29791532, intimo a autora para recolhimento das custas 

iniciais, no prazo de 15 dias (recolher e/ou comprovar o recolhimento das 

custas iniciais), sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. 

Empós, conclusos para apreciação se é caso de distribuição por 

dependência, já que se trata de nova ação, onde visa o pagamento de 

dívida decorrente de título judicial. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010059-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINILCE BATA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010059-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARINILCE BATA SOUSA REU: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada 

com Repetição de Indébito e Danos Morais, onde relata a Autora que ao 

analisar o extrato do seu INSS, constatou a existência de empréstimos, 

momento em que solicitou de forma administrativo os contratos, 

comprovante de entrega de valores e autorização verbal, no entanto não 

obteve êxito. A Requerente reconhece que já realizou empréstimos 

consignados, mas não na quantidade apontada, bem como não se recorda 

de ter realizado a referida contratação junto ao Réu, desconhecendo a 

validade dos descontos efetuados. Pelo exposto, ingressou com a 

presenta ação requerendo, que o Banco apresente todos os documentos 

referentes ao contrato indicado e, ao final a declaração de ilegalidade dos 

descontos realizados, cessando os descontos efetuados, a condenação 

de restituição em dobro, indenização por danos morais e pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Assim, em que pese ter 

uma relação consumerista com a Instituição Financeira, tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse 

sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010563-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERMINA FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010563-32.2020.8.11.0041. AUTOR(A): GERMINA FERREIRA DE MORAES 

REU: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada 

com Repetição de Indébito e Danos Morais, onde relata a Autora que ao 

analisar o extrato do seu INSS, constatou a existência de empréstimos, 

momento em que solicitou de forma administrativo os contratos, 

comprovante de entrega de valores e autorização verbal, no entanto não 

obteve êxito. A Requerente reconhece que já realizou empréstimos 

consignados, mas não na quantidade apontada, bem como não se recorda 

de ter realizado a referida contratação junto ao Réu, desconhecendo a 

validade dos descontos efetuados. Pelo exposto, ingressou com a 

presenta ação requerendo, que o Banco apresente todos os documentos 

referentes ao contrato indicado e, ao final a declaração de ilegalidade dos 

descontos realizados, cessando os descontos efetuados, a condenação 

de restituição em dobro, indenização por danos morais e pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Assim, em que pese ter 

uma relação consumerista com a Instituição Financeira, tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse 

sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 
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bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013029-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013029-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA ROSA DA SILVA REU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada 

com Repetição de Indébito e Danos Morais, onde relata a Autora que ao 

analisar o extrato do seu INSS, constatou a existência de empréstimos, 

momento em que solicitou de forma administrativo os contratos, 

comprovante de entrega de valores e autorização verbal, no entanto não 

obteve êxito. A Requerente reconhece que já realizou empréstimos 

consignados, mas não na quantidade apontada, bem como não se recorda 

de ter realizado a referida contratação junto ao Réu, desconhecendo a 

validade dos descontos efetuados. Pelo exposto, ingressou com a 

presenta ação requerendo, que o Banco apresente todos os documentos 

referentes ao contrato indicado e, ao final a declaração de ilegalidade dos 

descontos realizados, cessando os descontos efetuados, a condenação 

de restituição em dobro, indenização por danos morais e pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Assim, em que pese ter 

uma relação consumerista com a Instituição Financeira, tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse 

sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004130-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MEIRELLES VENTURA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004130-80.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: FELIPE MEIRELLES VENTURA - ME Vistos etc... Da melhor 

análise dos autos vislumbra-se que trata-se de Ação Monitória, conforme 

exordial de ID. 11868977. No entanto, a decisão interlocutória de ID. 

12489417 foi exarada como sendo ação de execução, razão pela qual 

CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a correção do nome da ação, 

passando a constar Ação Monitória. Além disso observa-se que a guia de 

ID. 11869060 não veio acompanhada do comprovante de pagamento, 

ressaltando que no sítio do Tribunal de Justiça constam vinculadas ao 

processo apenas as guias denominadas “dil igência” nº 

45023.901.04.2018-0 e 02760.901.11.2018-0, as quais foram recolhidas 

(Print Screen em anexo). Desta feita, intimo a exequente para apresentar o 

comprovante de recolhimento em 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção. Após, concluso para decisão interlocutória e análise da 

petição de ID. 16430725, na qual a requerente pleiteia pela inclusão de 

Felipe Meirelles Ventura e Daniela Castrillon Mendes Lopes, devendo ser 

observado quem assinou o contrato objeto da lide como fiador. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032871-67.2017.8.11.0041

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:

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (REU)

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (REU)

BARTHOLOMEO MOREIRA (REU)

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032871-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, BARTHOLOMEO 

MOREIRA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA, CARLA JULIANA FERREIRA 

DA SILVA Vistos, etc. Ante a informação de ID. 2571114, bem como, o 

disposto no item 3 - ID.2288944, concernente a determinação de extinção 

dos processos quanto a pessoa jurídica, proceda o Sr. Gestor a exclusão 

da empresa Jardim América Comercio de Roupas Eireli – ME do polo 

passivo dos autos, visto que seu crédito esta vinculado aos autos de 

Recuperação Judicial (nº 1037256-58.2017), devendo o feito prosseguir 

quanto aos demais Réus. Destarte, defiro o requerimento de ID. 20042530, 

momento em que obtive êxito somente quanto aos Réus Bartholomeo e 

Carla (extrato anexo), bem como constatei que os endereços do contrato 

não foram diligenciados (ID. 10417978). Outrossim, ante a instauração do 

teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do 

vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de 

convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada 

quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de 

expedição de mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que 

esta vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder 

Judiciário, expeça-se mandado de citação, a ser cumprido nos endereços: 

- Rua Manoel Leopoldino, nº 265, Apto 704, Bairro Araes, nesta capital 

(visando a citação de Bartholomeo). - Rua dos Florais, nº 1044, Quadra 

34, Lote 16, Condomínio Florais dos Lagos, Bairro Ribeirão do Lipa, nesta 

capital (visando a citação de Carla e Maria). Para tanto, intimo a Instituição 

Financeira intimada para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 
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comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013707-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013707-14.2020.8.11.0041. AUTOR(A): LUCIA ALVES DE OLIVEIRA 

SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de 

Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, onde 

relata a Autora que ao analisar o extrato do seu INSS, constatou a 

existência de empréstimos, momento em que solicitou de forma 

administrativo os contratos, comprovante de entrega de valores e 

autorização verbal, no entanto não obteve êxito. A Requerente não se 

recorda de ter realizado a referida contratação junto ao Réu, ficando 

surpresa com a quantidade de empréstimos e valores descontados em 

seu beneficio e, ante a recusa do Banco acredita que o contrato averbado 

esteja maculado. Pelo exposto, ingressou com a presenta ação 

requerendo, que o Banco apresente todos os documentos referentes ao 

contrato indicado e, ao final a declaração de ilegalidade dos descontos 

realizados, cessando os descontos efetuados, a condenação de 

restituição em dobro, indenização por danos morais e pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Assim, em que pese ter 

uma relação consumerista com a Instituição Financeira, tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse 

sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013709-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013709-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): LUCIA ALVES DE OLIVEIRA 

SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de 

Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, onde 

relata a Autora que ao analisar o extrato do seu INSS, constatou a 

existência de empréstimos, momento em que solicitou de forma 

administrativo os contratos, comprovante de entrega de valores e 

autorização verbal, no entanto não obteve êxito. A Requerente não se 

recorda de ter realizado a referida contratação junto ao Réu, ficando 

surpresa com a quantidade de empréstimos e valores descontados em 

seu beneficio e, ante a recusa do Banco acredita que o contrato averbado 

esteja maculado. Pelo exposto, ingressou com a presenta ação 

requerendo, que o Banco apresente todos os documentos referentes ao 

contrato indicado e, ao final a declaração de ilegalidade dos descontos 

realizados, cessando os descontos efetuados, a condenação de 

restituição em dobro, indenização por danos morais e pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Assim, em que pese ter 

uma relação consumerista com a Instituição Financeira, tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse 

sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013804-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA MARIA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013804-14.2020.8.11.0041. AUTOR(A): DAVINA MARIA RIBEIRO REU: 
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de 

Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, onde 

relata a Autora que ao analisar o extrato do seu INSS, constatou a 

existência de empréstimos, momento em que solicitou de forma 

administrativo os contratos, comprovante de entrega de valores e 

autorização verbal, no entanto não obteve êxito. A Requerente não se 

recorda de ter realizado a referida contratação junto ao Réu, ficando 

surpresa com a quantidade de empréstimos e valores descontados em 

seu beneficio e, ante a recusa do Banco acredita que o contrato averbado 

esteja maculado. Pelo exposto, ingressou com a presenta ação 

requerendo, que o Banco apresente todos os documentos referentes ao 

contrato indicado e, ao final a declaração de ilegalidade dos descontos 

realizados, cessando os descontos efetuados, a condenação de 

restituição em dobro, indenização por danos morais e pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Assim, em que pese ter 

uma relação consumerista com a Instituição Financeira, tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse 

sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013805-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): DAVINA MARIA RIBEIRO REU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de 

Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, onde 

relata a Autora que ao analisar o extrato do seu INSS, constatou a 

existência de empréstimos, momento em que solicitou de forma 

administrativo os contratos, comprovante de entrega de valores e 

autorização verbal, no entanto não obteve êxito. A Requerente não se 

recorda de ter realizado a referida contratação junto ao Réu, ficando 

surpresa com a quantidade de empréstimos e valores descontados em 

seu beneficio e, ante a recusa do Banco acredita que o contrato averbado 

esteja maculado. Pelo exposto, ingressou com a presenta ação 

requerendo, que o Banco apresente todos os documentos referentes ao 

contrato indicado e, ao final a declaração de ilegalidade dos descontos 

realizados, cessando os descontos efetuados, a condenação de 

restituição em dobro, indenização por danos morais e pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Assim, em que pese ter 

uma relação consumerista com a Instituição Financeira, tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse 

sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito
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BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014922-25.2020.8.11.0041. AUTOR(A): DERCI FERREIRA SOARES REU: 

BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada 

com Repetição de Indébito e Danos Morais, onde relata a Autora que ao 

analisar o extrato do seu INSS, constatou a existência de empréstimos, 

momento em que solicitou de forma administrativo os contratos, 

comprovante de entrega de valores e autorização verbal, no entanto não 

obteve êxito. A Requerente reconhece que já realizou empréstimos 

consignados, mas não na quantidade apontada, bem como não se recorda 

de ter realizado a referida contratação junto ao Réu, desconhecendo a 

validade dos descontos efetuados. Pelo exposto, ingressou com a 

presenta ação requerendo, que o Banco apresente todos os documentos 

referentes ao contrato indicado e, ao final a declaração de ilegalidade dos 

descontos realizados, cessando os descontos efetuados, a condenação 

de restituição em dobro, indenização por danos morais e pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Assim, em que pese ter 

uma relação consumerista com a Instituição Financeira, tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse 

sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 
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INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008707-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAINA LAURA FORTES BUMLAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008707-67.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

THAINA LAURA FORTES BUMLAI Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão com liminar cumprida aos 17/05/2019 (ID. 20192197), sem a 

citação da Requerida naquela oportunidade e conforme pesquisa no 

Renajud o bem já se encontra desalienado e em nome da autora, 

observando que ante o tempo transcorrido, sem intervenção do devedor, 

não há impedimento, ao menos até o momento, na sua venda. Por 

conseguinte, defiro o requerimento de ID. 27329337, reiterando no ID. 

27446439, procedendo a pesquisa de endereço da Ré, momento em que 

foi declinado o mesmo da exordial (extrato anexo). Destarte, analisando 

atentamente as certidões de ID. 20192197 e 20192199, constato que são 

inconclusivas pois o Sr. Oficial de Justiça não certificou com vizinhos se o 

endereço diligenciado era o local de moradia da Requerida. Outrossim, 

ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual situação 

calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da 

coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito 

cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por entender 

não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por Oficial de 

Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na forma do 

art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das 

atividades do Poder Judiciário: - expeça-se novamente mandado de 

citação, a ser cumprido no endereço da exordial, salientando desde já que 

caso a Ré não seja localizada, o Sr. Oficial de Justiça, DEVE VERIFICAR 

SE ELA RESIDE NAQUELE ENDEREÇO. Para tanto, intimo a Instituição 

Financeira intimada para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011510-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA (REU)

ITAPAJE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011510-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

ITAPAJE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME, ANA PAULA 

PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Monitória sem a 

citação dos Requeridos até o presente momento. Por conseguinte, defiro o 

requerimento de ID. 25122873 e procedo a pesquisa de endereço via 

Infojud e Infoseg, momento em que obtive êxito quanto ao Ré Ana Paula 

(extrato anexo). Outrossim, ante a instauração do teletrabalho e 

considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, 

que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, 

tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da 

população, contudo por entender não ser o caso de expedição de 

mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta 

vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 

249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - 

expeça-se carta de citação com aviso de recebimento, a ser cumprido no 

endereço: Rua Seis, nº 13, Residencial Itapajé, nesta capital. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000848-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES OAB - MG171392 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONSTROY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000848-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: KONSTROY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança com a citação editalicia do Requerido, 

nomeando a Defensoria Pública como sua curadora especial, momento em 

manifestou por negativa geral (ID. 24697569). Destarte, constato que não 

foi realizada pesquisa no intuído de localizar o representante da empresa 

e, visando evitar nulidade, procedo busca junto aos sistemas Infojud e 

Infoseg, momento em que obtive êxito (extrato anexo). Outrossim, ante a 

instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa 

decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade 

em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da 

chamada quarentena da população, contudo por entender não ser o caso 

de expedição de mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, 

que esta vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder 

Judiciário: - expeça-se carta de citação com aviso de recebimento, a ser 

cumprido na pessoa de Manoel Francisco Vellozo, no endereço: Rua 

Pacheco Leão, nº 1788, Bairro Gavea, Rio de Janeiro/RJ. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030342-41.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO ESTEVAO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030342-41.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

EXECUTADO: LUCIO ESTEVAO DA SILVA Vistos etc... Tratam-se os autos 

de Ação de Execução, na qual por meio da petição de ID. 30751647 o 

executado informou a realização de acordo entre as partes, acostando 

aos autos o boleto de ID. 30751648. Assim, intimo o exequente para se 

manifestar em 15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse. 

Em caso de silêncio, intime-se o exequente via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002264-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002264-03.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA Vistos, etc. Verifica-se 

que as partes entabularam acordo pleiteando pela homologação de seus 

termos e suspensão do feito até o adimplemento integral da avença (ID. 

30455612). Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO o acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até 

o dia 20/10/2022, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, intime-se o Exequente para manifestar-se em 05 

dias acerca do adimplemento da avença, salientando que em caso de 

silêncio será tido como cumprido. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 

2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021171-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA (EXECUTADO)

JOAQUIM CARVALHO MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021171-31.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA, JOAQUIM 

CARVALHO MORAES Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de 

Cobrança em fase de cumprimento de sentença. Antes de apreciar o pleito 

de ID. 29422551, INTIMO o banco credor para cumprir com exatidão as 

determinações de ID. 24493500, sob pena de aplicação a multa do artigo 

77, IV do CPC., tendo em vista que o requerimento de penhora de vários 

imóveis, sem demonstração de que sejam imprescindíveis para responder 

pelo débito em aberto, observando, que em caso de silêncio, o feito será 

encaminhado à extinção. Em caso de inércia, intime-se o credor, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039832-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME PASETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos e 

examinados estes autos PJe n°. 1039832-87.2018.8.11.0041 ajuizada por 

JAYME PAZETTO em face de BANCO BRADESCO S/A. Tratam-se os 

autos de Ação de Exibição de Documentos, na qual pleiteia o autor pela 

exibição dos Extratos Bancários da Agência: 668-8, Conta Corrente: 

6483-1 – Titular: Jayme Pazetto, desde janeiro/2011 a Dezembro/2018; 

cópia de todos os contratos/cédulas de abertura de crédito fixo ou rotativo 

da conta corrente (cheque especial), desde a data de sua abertura até a 

presente data; cópia de todos os contratos/cédulas de 

empréstimo/renegociação de débitos, referentes aos valores que 

transitaram pela conta corrente (cheque especial), desde a data de sua 

abertura até a presente data e contas gráficas vinculadas a todos os 

contratos/cédulas, contendo a liberação, pagamentos e encargos 

cobrados mês a mês; cópia das apólices de seguros, referentes aos 

valores que transitaram pela conta corrente (cheque especial), desde a 

data de sua abertura até a presente data; cópia dos contratos de 

previdência, títulos de capitalização e consórcios, referentes aos valores 

que transitaram pela conta corrente (cheque especial), desde a data de 

sua abertura até a presente data; copia dos extratos financeiros dos 

seguintes contratos/cédula 201005014 (20/07/2010 - R$ 200.000,00), 

201005048 (15/09/2010 - R$ 110.000,00), 201605015 (11/05/2016 - R$ 

500.000,00), 201605039 (25/10/2016 - R$ 200.000,00), 201605051 

(22/11/2016 - R$ 450.000,00), 201605063 (08/12/2016 - R$ 450.000,00), 

201705038 (26/06/2017 - R$ 55.000,00), 201705042 (23/06/2017 - R$ 

400.000,00), 201705049 (15/08/2017 - R$ 300.000,00), 201705052 

(21/09/2017 - R$ 400.000,00), 201205003 (30/04/2012 - R$ 200.000,00), 

201205039 (28/09/2012 - R$ 300.000,00), 201205048 (05/10/2012 - R$ 

200.000,00), 201305022 (24/04/2014 - R$ 200.000,00), 201305051 

(16/09/2013 - R$ 100.000,00), 201305054 (09/10/2013 - R$ 300.000,00), 

201405016 (11/08/2014 - R$ 780.048,00), 201405035 (14/10/2014 - R$ 

385.000,00), 201505015 (14/08/2015 - R$ 468.000,00), 201505022 

(09/11/2015 - R$ 728.992,00), 201605008 (22/03/2016 - R$ 350.000,00), 

201705014 (21/03/2017 - R$ 400.000,00), 201105019 (05/09/2011 - R$ 

198.800,00), 201105030 (26/09/2011 - R$ 198.800,00). Atribuiu à causa o 

valor de R$ 1.000,00 e acostou documentos para amparar a ação. A 

liminar de ID. 19693054 somente autorizou a exibição dos contratos 

discriminados. O réu foi citado conforme AR de ID. 24796153, 

apresentando contestação de ID. 25179212 arguindo a impossibilidade de 

exibição dos contratos no prazo estabelecido, bem como a falta de 

interesse de agir. Já na petição de ID. 26055176 noticiou a juntada de 

todos os contratos solicitados. Intimado para impugnar a contestação o 

autor alegou a ausência de juntada de todos os contratos, pugnando por 

nova intimação do réu. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria 

dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, 

inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de ação 

de exibição de documentos, na qual foi deferida liminar para apresentação 

dos contratos descritos na exordial. Inicialmente cumpre ponderar que a 
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medida cautelar de exibição de documentos encontra expressa previsão 

legal, inexistindo controvérsia doutrinária ou jurisprudencial acerca de o 

direito dos consumidores das instituições financeiras, já que se trata de 

documento comum às partes. Impende ressaltar que devem prevalecer os 

princípios da boa-fé objetiva, da ampla informação e da transparência na 

relação entre consumidores e instituições de caráter financeiro, permitindo 

ao consumidor/autor ter acesso aos contratos bancários e respectivos 

extratos, na forma pleiteada na exordial, consoante se infere do inciso III, 

do artigo 399, do CPC. Ante a juntada dos contratos nº 201605039 

(25/10/2016 - R$ 200.000,00); 201605063 (08/12/2016 - R$ 450.000,00), 

201705038 (26/06/2017 - R$ 55.000,00) e 201405035 (14/10/2014 - R$ 

385.000,00), tenho como procedente o pedido exibitório formulado na peça 

vestibular, devendo a parte interessada executar a decisão de forma a 

torná-la eficaz. Nos casos dessa natureza, leciona Ernane Fidélis dos 

Santos: “A sentença que julga procedente a exibição é condenatória, mas 

com força de executiva lato sensu, permitindo a execução in natura, que 

consiste na busca e apreensão imediata da coisa ou documento. As 

regras subsidiárias do processo de conhecimento são apenas 

procedimentais e não as processuais. Em consequência, não é de se 

aplicar a presunção de verdade dos fatos, quando a parte deixa de exibir 

a coisa ou documento (art. 400), mesmo porque a finalidade da exibição é 

a ciência do interessado e não a constituição de prova”. Pelo exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados nesta ação, condenando o réu à exibição dos contratos 

elencados abaixo, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de 

mandado de Busca e Apreensão. · 201005014 (20/07/2010 - R$ 

200.000,00); · 201005048 (15/09/2010 - R$ 110.000,00); · 201605015 

(11/05/2016 - R$ 500.000,00); · 201605051 (22/11/2016 - R$ 450.000,00); 

· 201705042 (23/06/2017 - R$ 400.000,00); · 201705049 (15/08/2017 - R$ 

300.000,00); · 201705052 (21/09/2017 - R$ 400.000,00); · 201205003 

(30/04/2012 - R$ 200.000,00); · 201205039 (28/09/2012 - R$ 300.000,00); 

· 201205048 (05/10/2012 - R$ 200.000,00); · 201305022 (24/04/2014 - R$ 

200.000,00); · 201305051 (16/09/2013 - R$ 100.000,00); · 201305054 

(09/10/2013 - R$ 300.000,00); · 201405016 (11/08/2014 - R$ 780.048,00); 

· 201505015 (14/08/2015 - R$ 468.000,00); · 201505022 (09/11/2015 - R$ 

728.992,00); · 201605008 (22/03/2016 - R$ 350.000,00); · 201705014 

(21/03/2017 - R$ 400.000,00); · 201105019 (05/09/2011 - R$ 198.800,00), 

· 201105030 (26/09/2011 - R$ 198.800,00). Condeno-o, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 900,00. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de 

abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002786-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002786-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SAN REMO 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME REU: BANCO BRADESCO Tratam-se 

de Embargos à Execução. Na decisão de ID. 13625431 declinou-se da 

competência para a 1ª Vara Cível em virtude da Recuperação Judicial da 

empresa embargante. Na decisão de ID. 16968047 o juízo da 1ª Cível 

declinou da competência, o que ensejou no retorno dos autos a esta 

especializada, assim os autos permaneceram aguardando o julgamento do 

RAI interposto nos autos da Execução. Na decisão de ID. 29349627 as 

partes foram intimadas para manifestar sobre possível perda de objeto, já 

que na ação de recuperação judicial as partes entabularam acordo. 

Assim, ambas as partes manifestaram a perda do objeto destes 

embargos. Ante a inequívoca a perda superveniente do objeto desta ação, 

a extinção é a medida que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta JULGO E DECLARO EXTINTA estes Embargos à Execução, 

com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, em nada requerendo, arquivem-se com as anotações e baixas 

devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034602-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINDALVA MARIA DE OLIVEIRA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034602-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ELINDALVA MARIA 

DE OLIVEIRA RONDON REU: BANCO BMG S.A Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE 

CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ELINDALVA MARIA 

DE OLIVEIRA e RONDON em face de BANCO BMG S/A, todos qualificados 

nos autos em referência, relatando a autora que em 2009 adquiriu 

empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto em 

folha de pagamento e que, com o passar dos anos, ao perceber que os 

débitos nunca cessavam, entrou em contato com a instituição financeira, 

via Procon, sendo surpreendida com a informação de se tratar de cartão 

de crédito, não negando o recebimento dos créditos nos valores de R$ 

1.782,93, R$ 1.200,00, R$ 1.006,71, R$ 320,00, R$ 908,00, R$ 1.101,28 e 

R$ 680,30. Argumenta que jamais solicitou a contratação de cartão de 

crédito, agindo o réu de forma abusiva ao firmar pacto mais oneroso e em 

descumprimento ao dever de esclarecimento à consumidora quanto aos 

termos do ajuste, quando havia margem consignável, afirmando jamais ter 

recebido o plástico para uso na praça, de modo que ajuizou esta ação 

objetivando: - a restituição em dobro da cobrança a maior; - o recebimento 

de indenização por danos morais em R$ 32.070,00; - declarar desde a 

origem, que a taxa de juros seja limitada a 1,54% a.m; - a inversão do ônus 

da prova; - em antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua 

folha de pagamento, com a expedição de ofício ao órgão pagador e 

abstenção de anotações em cadastros de inadimplentes; - a concessão 

das benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 32.070,00 e acostou documentos. Na 

decisão Id. 22441051 foram deferidos os pedidos formulados em tutela 

antecipada, para a suspensão dos descontos e abstenção de anotação 

em cadastros de inadimplentes, concedida a assistência judiciária e fixada 

a inversão do ônus da prova, com a designação de audiência. O réu 

apresentou a contestação Id. 23962329, e como prejudicial aventa a 

prescrição. No mérito, afirma que o contrato é expresso ao versar acerca 

do cartão de crédito, com a existência de vários saques disponibilizados 

mediante TED, sem ensejo na pretensão de modificar o que foi contratado, 

restando ausente o dano moral e, em caso de condenação seja arbitrado 

valor moderado, não se falando em repetição do indébito e tampouco em 

inversão do ônus da prova, a compensação de créditos. Ao final, pleiteia 

pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 

decorrentes da sucumbência. Audiência realizada (Id. 24076150), sem 

êxito na composição. Impugnação à contestação Id. 24800657. É o 

relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, bem como em vista de o expresso 

requerimento, por ambas as partes, quanto ao julgamento do feito na 

forma em que se encontra (audiência Id. 24076150), com amparo legal no 

art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Prefacialmente, 
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no que tange à prejudicial de mérito aventada pelo réu, faço constar, 

quanto ao prazo prescricional, que considerando o fato de que o próprio 

requerido alegou que a relação entre as partes está consolidada por meio 

do contrato de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, não há como 

acolher a tese de início do cômputo da prescrição da data de sua 

assinatura, já que está sedimentado o entendimento de que, em tais 

modalidades de ações, o marco inicial se conta do vencimento da última 

parcela. Sendo decenal a prescrição disposta no art. 205 do CC, e não 

quinquenal, como aduzido pela parte ré, este não teria se esvaído, sendo 

certo que o pleito de indenização por danos morais decorre da 

continuidade desta relação, de modo que, da mesma sorte, também quanto 

a este não se aplica a tese de prescrição, tampouco de decadência. Isso 

porque, em se tratando de contrato de cartão de crédito, ainda vigente, 

sequer há data final da relação para o início do cômputo do prazo 

prescricional. Nessa vertente: “APELAÇÃO CIVEL - REVISÃO 

CONTRATUAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - CELEBRAÇÃO ANTERIOR A RESOLUÇÃO Nº 

3.954-CMN, DE 24/02/2011 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS - NECESSIDADE - REGISTRO DO CONTRATO E GRAVAME - 

NÃO PREVISTA NA TABELA I DA RESOLUÇÃO CMV 3.919/2010 - 

ABUSIVIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. "Conforme entendimento 

assente deste Tribunal, o prazo prescricional para as ações revisionais de 

contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de 

cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias 

pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou 

decenal (na vigência do novo Código Civil) pois fundadas em direito 

pessoal." (AgRg no AREsp 763465/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma do STJ, j. 17/11/2015, DJe 27/11/2015). [...] - Recurso não 

provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.079968-1/001, Relator(a): 

Des.(a) Veiga de Oliveira , 10ª CÂMARA CÍVEL). Posto isso, REJEITO a 

prejudicial de mérito aventada. Pretende a autora a suspensão de 

pagamentos a título de cartão de crédito, a devolução em dobro de valores 

pagos a maior, bem assim o recebimento de indenização por danos 

morais, arguindo que não teve o esclarecimento necessário quanto ao 

contrato de cartão de crédito, por acreditar tratar-se de pacto de 

empréstimo consignado comum. Destaco que, apesar de a requerente 

afirmar não ter conhecimento da modalidade contratual em tela, com a 

contestação, o requerido apresentou as faturas do período contratual, nas 

quais se denota que a autora efetuou diversas compras no comércio local, 

como é possível observar do documento Id. 23962697 – Pág. 11 a 31 e 

34/38, não se falando portanto em transmudação para empréstimo. Ainda 

que hodiernamente existam diversas ações discutindo a regularidade de 

tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a 

má-fé da instituição financeira, já que a requerente, ao utilizar o seu cartão 

de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento de se 

tratar de cartão de crédito, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo, 

sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a 

descaracterizar a sua tese de nulidade. Mister se ressalvar que, sobre os 

documentos coligidos aos autos pelo réu com a contestação, a autora não 

se manifestou quanto a fatura em comento. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO 

DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO 

COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO 

- PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE 

JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. 

Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta 

a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da 

Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de 

crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da 

parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor 

complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária 

ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a 

contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como 

por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como 

demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do 

crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do 

cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, 

tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André 

da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 07/08/2018) Desta feita não há de se falar em 

caracterização de danos morais, posto que foge dos pressupostos da 

responsabilidade civil, ou mesmo de má-fé da parte adversa, já que não 

lhe compete atribuir à instituição financeira a falta de pagamento da 

integralidade das faturas mensais, quanto aos gastos e saques efetivados 

no decorrer da relação contratual. Porquanto no caso dos autos, a 

despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 

14 do CDC, tenho que não restou configurado, dano à imagem, à 

intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da autora. Para o 

acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a demonstração da 

efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do 

nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja 

reparação se pretende, o que não restou demonstrado nos autos, ante a 

robusta prova em sentido diverso. Isso porque, já que a instituição 

financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular 

de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas 

contratuais estabelecidas entre as partes. Neste sentido: “RECURSO DE 

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - REPETIÇÃO DA TESE 

QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - ARGUMENTAÇÃO 

IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O dever 

de indenizar advindo da responsabilidade civil, requer a demonstração: (i) 

da conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) do dano e (iii) do nexo 

de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente, o 

que no caso concreto, não ficou evidenciado nenhum desses elementos. 

Ademais não fora apontado de forma detalhada quais os abalos morais 

suportados, levando a crer que a situação pela qual passou consistiu em 

mero aborrecimento inerente às relações cotidianas. No tocante ao 

descumprimento do prazo legal para os banco apresentarem documentos 

de seus correntistas, nota-se que referida tese não foi alegada na fase do 

julgamento do Apelo.Não cabe, portanto, invocar a questão por meio do 

Agravo Interno, eis que se trata de inovação recursal, o que é vedado 

pelo ordenamento jurídico.Tratando-se de decisão unânime de 

improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 

4º do CPC/15.” (TJMT - Ag 9525/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Desta sorte, outra solução não 

resta senão a improcedência da ação, de modo que não há ensejo à 

apreciação da tese de repetição do indébito, bem como de limitação dos 

juros à taxa média de mercado. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

ELINDALVA MARIA DE OLIVEIRA RONDON em face de BANCO BMG, com 

a revogação da tutela de urgência concedida, e condeno a autora ao 

pagamento custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% do 

valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, 

em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. 

Transitada em julgado, OFICIE-SE AO Governo de Estado de Mato Grosso, 

quanto a revogação da liminar, restando, direito do Banco na continuidade 

dos descontos. Por fim, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de abril de 

2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004243-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON RENAN DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004243-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: JACKSON 

RENAN DA SILVA Vistos, etc. Havendo garantia no título executado, 

proceda-se penhora do bem. Caso negativo, certifique-se e intime-se a 

parte exequente para indicar bens à penhora ou proceder o recolhimento 
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da taxa para pesquisa do Bacenjud (Lei n. 11077/2020). Caso efetivado o 

recolhimento, atualize-se o débito da inicial, custas e despesas 

processuais, acrescentando honorários advocatícios fixados e 

proceda-se penhora on line. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030779-19.2017.8.11.0041

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:

FITZ RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-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: 1030779-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: FITZ RESTAURANTE LTDA - EPP, EDUARDO 

BITTENCOURT DE CAMARGO, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO 

FILHO Vistos, etc. Partilho do entendimento que o salário/proventos é 

impenhorável nos termos do art. 833, IV do CPC, ressalvado o caso de 

dívida alimentícia ou que o devedor receba quantia superior a 50 

(cinquenta) salários mínimos mensais, o que não restou comprovado nos 

autos. Quanto ao pedido de expedição de ofício para as empresas 

indicadas no tópico II (Bancos Digitais/Fintechs), certifique-se se estão 

integradas ao Sistema Bacenjud. Caso positivo resta prejudicado 

considerando já efetivada a pesquisa bacenjud. Ao contrário, oficie-se 

como ali postulado para prestar informações de valores em nome da parte 

executada. Após, diga-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024432-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINO DE ARRUDA TAQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024432-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. EXECUTADO: EDINO DE ARRUDA TAQUES Vistos, 

etc. O pedido do exequente, para citação via postal do executado, já 

muitas vezes foi dirimido nos autos, conforme se verifica, respectivamente 

no id. 24961181 e no id. 30843515. Advirto que não serão mais analisados 

pedidos repetitivos. Diante do desinteresse quanto a Carta Precatória 

expedida no id. 31022836, desentranhe-se o mandado de execução, para 

ao respectivo cumprimento no endereço indicado pelo exequente no id. 

31537988, após recolhida a diligencia necessária, para o cumprimento do 

mandado. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025542-04.2017.8.11.0041

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:

FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025542-04.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS 

LTDA - EPP Vistos, etc. Proceda-se com a exclusão do Recurso de 

Apelação contido no id. 31540954 e seus respectivos documentos, visto 

que o referido recurso não pertence a este processo. Em seguida, 

cumpra-se toda determinação lançada nos autos (id. 31169140). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023665-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0023665-80.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA Vistos, 

etc. Desnecessária a concessão de prazo, considerando que os prazos 

estão suspensos, de acordo com a Resolução nº 313, de 19 de março de 

2020, editada/publicada pelo CNJ. Respondido o ofício expedido, deverá o 

autor manifestar no prazo legal e após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 

28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011516-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JULIANO BATISTELLA (EXECUTADO)

B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO 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: 1011516-98.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME, 

ALTAIR JULIANO BATISTELLA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

proceder com o recolhimento da taxa (Lei n. 11077/2020), para a pesquisa 

junto ao Renajud e apresentar o comprovante da taxa nos autos. Havendo 

interesse e procedendo com o respectivo recolhimento, proceda-se a 

pesquisa e diga-se. Ao contrário deverá indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041453-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041453-22.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para proceder com o recolhimento da taxa 

(Lei n. 11077/2020), para a restrição/renajud, como pleiteada no id. 

31560609 e apresentar o comprovante da taxa nos autos. Havendo 

interesse e procedendo com o respectivo recolhimento, proceda-se com a 

restrição requerida. Expeça-se Mandado de Penhora/avaliação, dos bens, 

localizados via Renajud (id. 31336440). Após, intime-se a parte executada 

da penhora/avaliação e nomeação de depositário fiel. Cumpra-se. CUIABÁ, 

28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033893-90.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA QUATTI MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA OAB - MT5967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá o executado se manifestar sobre o petitório de id. 30361704, no 

prazo de Lei

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000768-36.2019.8.11.0041

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:

VALDENIRA GONCALVES VIEIRA DA SILVA (REU)

VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA (REU)

COSSU FREIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEFFANNE MARQUES ARRUDA OAB - MT26126/O (ADVOGADO(A))

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

CAMILA MIGUEIS ALVES OAB - MT24713/O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000768-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

COSSU FREIOS LTDA - ME, VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA, 

VALDENIRA GONCALVES VIEIRA DA SILVA Vistos, etc. Intime-se a parte 

requerida/embargante - pessoa jurídica para regularizar a representação 

nos termos do artigo 75-VIII do CPC, sob pena de desentranhamento de 

sua peça e decreto de sua revelia. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação certifique-se e conclusos. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014631-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GUIMARAES LUCAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014631-25.2020.8.11.0041. AUTOR: MARIA APARECIDA 

GUIMARAES LUCAS REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Suscitei 

conflito de competência, conforme cópia em anexo, remeta-se ao 

E.Tribunal de Justiça para apreciação, via distribuição pelo PJE. 

Aguarde-se decisão do referido. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018313-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018313-85.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REU: NEUZA FERNANDES DA SILVA Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi 

homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de 

mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de avença 

aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

CUIABÁ, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018313-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020016-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, bem 

como indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026602-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 
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(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SANTOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, bem 

como indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025542-04.2017.8.11.0041

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:

FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Deverá o credor para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024432-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINO DE ARRUDA TAQUES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041453-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora INDICAR ENDEREÇO 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-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)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão do Oficial de Justiça de id 

29667406, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018313-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA (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: 1028642-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA LEMES ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028642-93.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: PRISCILA FERREIRA 

LEMES ARAUJO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para proceder com o 

recolhimento da taxa (Lei n. 11077/2020), para a pesquisa junto ao Infojud, 

como pretendida no id. 30085230 e apresentar o comprovante da taxa nos 

autos. Havendo interesse e procedendo com o respectivo recolhimento, 

proceda-se a pesquisa e diga-se. Oficie-se em relação à Central Elétrica 

como ali requerido (id. 30085230), bem como, às operadoras de telefonia 

descritas no id. 31108783. Após, deverá o autor providenciar a citação e 

intimação da requerida da apreensão no prazo de cinco dias. Após 

diga-se. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028642-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA LEMES ARAUJO (REQUERIDO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora materializar e comprovar 

o protocolo do(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006533-56.2017.8.11.0041

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:

MARCELO DE CAMPOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

AMELIA PERON DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora comprovar a propriedade do bem indicado a 

penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018325-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FAUSTINO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)
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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: 1015821-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJ LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSE ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para fazer a distribuição da carta precatória 

expedida e comprovar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039867-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIEGO DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1039867-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: TIEGO DE SOUZA VIEIRA Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado sem 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, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057354-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ESTRAL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057354-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LUCIANO ESTRAL DE SOUZA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, 

em face sua tempestividade. Analisando seus argumentos verifica-se que 

são capazes de alterar a sentença prolatada, onde ocorreu omissão por 

erro material. Assim, no parágrafo que se lê: “Adequado o contrato, 

havendo pagamento à maior faculto a restituição de forma simples e 

atualizada”. Passará a ter a seguinte leitura: “Adequado o contrato, 

havendo pagamento à maior faculto a restituição de forma simples e 

atualizada, a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. 

CGJ/MT. No mais, mantenho a sentença tal como prolatada. P. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013759-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARCAL SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013759-10.2020.8.11.0041. AUTOR(A): FABIANA MARCAL SANTANA 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Defiro a justiça gratuita, 

anote-se. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de 

conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018231-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA DE SOUZA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT12753-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018231-54.2020.8.11.0041. AUTOR: ELIZA DE SOUZA ALMEIDA REU: 

BANCO DO BRASIL SA 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, 28 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018144-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE FREITAS CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA STREME OAB - SC57786 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018144-98.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARCO ANTONIO DE FREITAS 

CAETANO REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Marco Antônio de Freitas 
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Caetano apresentou a presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de 

Título e Cancelamento de Protesto com Pedido de Tutela de Urgência, em 

face do Banco Bradesco S/A. Em síntese sustenta a parte requerente que 

exerce atividade de representação comercial para várias empresas, 

dentre elas a Empresa Vínculo Basic Ltda, conforme contrato de 

representação comercial, e que, na relação mercantil, para que a parte 

requerente pudesse circular com as mercadorias por todo território 

nacional, a Empresa Vínculo emitia notas em razão da entrega do 

mostruário de peças que estava em poder da parte requerente. 

Asseverou que o mostruário é levado aos lojistas para que eles avaliem 

modelos, qualidades, cores, entre outras situações e, quando do término 

da coleção, é devolvido à empresa fabril. Destacou que, ao final do 

período de vendas da coleção ocorria a devolução das mercadorias que 

compunham o mostruário com a respectiva emissão das notas fiscais de 

devolução, porém, foram emitidas duplicatas das Notas Fiscais 

correspondentes a entrega da mercadoria do mostruário. No entanto, 

houve a devolução de todas as mercadorias que compunham o mostruário 

e, o banco enviou tais duplicatas para protestos. Afirma o requerente que 

tais protestos são ilegais, e que a empresa Vínculo notificou o Banco 

quanto à inexigibilidade dos títulos levados a protesto e que seria indevida 

a cobrança realizada, visto que, como dito, todas as mercadorias já 

haviam sido devolvidas. Contudo, mesmo tendo conhecimento dos fatos, o 

Requerido promoveu o protesto de dois títulos no 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá/MT: o primeiro de nº 000966-1 com o valor de R$ 13.830,48 (treze 

mil e oitocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos) e o segundo de 

nº 005464-1 com o valor de R$ 9.085,56 (nove mil e oitenta e cinco reais e 

cinquenta e seis centavos). Desta forma, pretende a parte requerente com 

a presente ação a tutela antecipada de urgência para ter sustados os 

protestos realizados em seu nome e a declaração da inexigibilidade dos 

títulos levados a protesto. Depreende-se nos autos que a intenção da 

parte autora é eminentemente de natureza civil, pois pretende que a parte 

requerida proceda com baixa de protestos, que sustenta serem indevidos 

a exigibilidade de tais títulos. Em que pese ser a parte requerida Instituição 

Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento 

nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas 

em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem 

discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito 

Bancário, como exemplo, contratos bancários. Além do que, o próprio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já pacificou o entendimento 

em conflitos de competência, entendendo que não deverão as ações 

eminentemente de natureza cível, tramitar perante as varas de 

competência bancária, devendo desta forma, prevalecer o entendimento 

do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a matéria perante o E. TJ/MT, 

acerca de conflito de competência, entre as varas cíveis e bancárias, 

vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES 

PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – 

QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - MATÉRIA 

EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE. Não obstante o nome 

dado à ação, buscando a parte autora a declaração de inexistência de 

relação jurídica com a instituição FINANCEIRA e a condenação desta à 

restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, a 

competência para o processamento e julgamento é de uma das varas 

cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas em direito 

bancário, já que a questão possui natureza eminentemente civil, não 

ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE a QUAISQUER SITUAÇÕES 

FINANCEIRAS de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 

1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008.(N.U 1000185-77.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019). Desta forma, face 

ao entendimento do E. TJ/MT declino a minha competência para processar 

e julgar este feito e determino a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de 

Feitos Gerais desta Capital com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018325-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FAUSTINO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos não há como considerá-lo pobre diante 

da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela 

acostados no feito. Assim, Intime-se a parte autora para no prazo de 

quinze dias, proceder a comprovação de recolhimento da guia de 

distribuição e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.04.20

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011641-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAZETTO & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXECUTADO)

ROBISON PAZETTO JUNIOR (EXECUTADO)

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA (EXECUTADO)

ONEIA MARIA DO DESTERRO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011641-61.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: PAZETTO & 

MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES 

DE MIRANDA, ROBISON PAZETTO JUNIOR, ONEIA MARIA DO DESTERRO 

LIMA 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, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0009195-83.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO DE OLIVEIRA & BARROS LTDA - ME (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 275 de 300



CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

DILVANE FERREIRA DE BARROS (REU)

DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

DANIELLE SANTANA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

MATHEUS LARA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

CECILIA DE ALMEIDA LARA (REU)

DAVID ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

LORHANY AMILLY MEIRELES DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

DILVANE FERREIRA DE BARROS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA OAB - 038.238.341-93 

(REPRESENTANTE)

DANIELLE SANTANA DE OLIVEIRA OAB - 049.745.281-22 

(REPRESENTANTE)

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA BERNARDO OAB - 

044.446.511-13 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0009195-83.2012.8.11.0041. AUTOR(A): BRB BANCO DE 

BRASILIA SA REU: MAGNO DE OLIVEIRA & BARROS LTDA - ME, DILVANE 

FERREIRA DE BARROS, CECILIA DE ALMEIDA LARA ESPÓLIO: CARLOS 

MAGNO DE OLIVEIRA INVENTARIANTE: DYANE CRISTINA SANTANA DE 

OLIVEIRA, DANIELLE SANTANA DE OLIVEIRA, MATHEUS LARA DE 

OLIVEIRA, DAVID ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA, LORHANY AMILLY 

MEIRELES DE OLIVEIRA, DILVANE FERREIRA DE BARROS 

REPRESENTANTE: DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA BERNARDO, 

DANIELLE SANTANA DE OLIVEIRA, DAVID ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória na qual o requerente BRB – Banco 

de Brasília S/A , devidamente qualificado nos autos ingressou 

originariamente contra Magno de Oliveira & Barros Ltda, de Carlos Magno 

de Oliveira e Dilvane Ferreira De Barros oriundo da Cédula de Crédito 

Bancário nº 0800002946 de id. 21803217 - Pág. 2/ 21803219 - Pág. 1. O 

despacho inicial se deu em 09.04.2012. Foi certificado o falecimento do 

executado Carlos Magno de Oliveira como pelo oficial de justiça em 

02/08/2012 como faz prova o id. 21803221 - Pág. 4. A executada Dilvane 

De Barros compareceu espontaneamente ao autos conforme Instrumento 

de Procuração de id. 21803223 - Pág. 1. Após os tramites legais, foi 

determinado a habilitação dos herdeiros do espólio de Carlos Magno de 

Oliveira, bem como representante da empresa Magno de Oliveira & Barros 

Ltda nos autos Danielle Santana De Oliveira, Dyane Cristina Santana De 

Oliveira, David Ismyty Godoy De Oliveira, Dilvane Ferreira De Barros, 

Kaique Meireles De Oliveira, Lorhany Amilly Meireles De Oliveira Matheus 

Lara De Oliveira e Rhuan Carlos Barros De Oliveira. Todos os executados 

foram devidamente citados conforme certidão de id. 26806063 - Pág. 1. 

Insurgem os executados Matheus Lara Oliveira, Cecilia de Almeida Lara e 

Kaique Meireles de Oliveira, por meia da Curadoria Especial, apresentaram 

seus embargos monitórios (id. 22516079 - Pág. 1/ 22516079 - Pág. 13) e 

chamaram o feito a ordem para arguiram a prescrição intercorrente dos 

autos visto que a citação dos executados ocorreu após o prazo 

quinquenal do título nos termos do art. 206, §5º, I do CC. Aduziram que a 

primeira citação válida das executadas Dyane Cristina Santana de Oliveira 

Bernardo d Danielle Santana De Oliveira ocorreram em 2017 e a ação foi 

proposta em 23/03/2012 e por essa razão não houve a interrupção do 

prazo prescricional nos termos do art. 240, §1º do CPC pois não foi 

providenciada no prazo de 10 (dez) dias. No mérito, requereu a 

declaração de abusividade dos juros remuneratórios aplicando-se a taxa 

de 2,61% ao mês. Intimado a se manifestar sobre as alegações dos 

executados, o exequente no id. 22768030 apenas asseverou que os 

executados se encontram inadimplentes desde novembro de 2011, 

sustentou a legalidade dos juros aplicados. Rebateu a tese de prescrição, 

afirmando que foram inúmeras tentativas do credor providenciar a citação 

do credor e seus herdeiros e que o processo foi suspensos para que se 

operasse a habilitação de todos os herdeiros. A prescrição é matéria de 

ordem pública descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de 

ofício pelo julgador. No caso em tela o título executado trata-se de Cédula 

de Crédito Bancária, onde a prescrição do título é trienal, pois aplica-se a 

Lei n. 10931/2004: “ Lei n. 10.931/2004: “Art. 44. Aplica-se às Cédulas de 

Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação 

cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra 

endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores” Lei Uniforme: 

“CAPÍTULO XI DA PRESCRIÇÃO Art. 70. Todas as ações contra o 

aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu 

vencimento” Como também o Código Civil: “Art. 206. Prescreve: § 3o Em 

três anos: VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a 

contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial” 

Entretanto, oportuno observar que essa Convenção, promulgada pelo 

Decreto 57.663/66, se refere à adoção de uma lei uniforme em matéria de 

letras de câmbio e notas promissórias, ou seja, é aplicável a títulos de 

crédito próprio. No caso, a cédula de crédito bancária tem força de título 

executivo extrajudicial por força de Lei especial (artigo 28 da Lei n. 

10.931/2004), não se confundindo com nenhum título de crédito e possui 

prazo prescricional de 3 (três) anos. Podemos verificar que a executada 

Dilvane De Barros compareceu espontaneamente aos autos conforme sua 

procuração prototolizada em 05/11/2012 (id. 21803222 - Pág. 8/21803223 

- Pág. 1 Por sua vez, a citação do último (Matheus Lara Oliveira) 

executado se deu em 12/12/2018 com a publicação do edital de id. 

21803573 - Pág. 2/ 21803573 - Pág. 4. Podemos perceber que a presente 

demanda foi ajuizada em 23/03/2012, com despacho inicial em 09/04/2012 

– (id. 21803220 - Pág. 3). Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser 

interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório 

interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que 

seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo 

processual. Entretanto, caso o autor não providenciar a citação dos da 

parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da 

prescrição nos termos do art. 240, §2º do CPC. Mesmo com a suspensão 

do prazo para a habilitação dos herdeiros no termos do art. 313, § 2º do 

CPC, com prazo máximo de 6 (seis) meses, a comparecimento espontâneo 

(citação) da executada Dilvane De Barros se deu no ano de 2012 e a 

ultima citação realizada nos autos, ocorreu apenas em 2018. Mais, a 

citação pessoal das primeiras herdeiras do executado se deu em julho de 

2017 conforme mandado acostado aos autos no id. 21803312 - Pág. 5/ 

21803312 - Pág. 6. Ou seja, por qualquer ótica, o exequente não cumpriu o 

determinado 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos 

no art. 240, §2º do CPC. Ademais, podemos perceber que todos os 

requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo 

Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o 

devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação 

válida, ocorrendo, assim, a prescrição intercorrente. 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. Ou seja, apesar da suspensão 

da prescrição com o despacho inicial em 23/03/2012, com despacho inicial 

em 09/04/2012 – (id. 21803220 - Pág. 3), entretanto, a citação dos último 

executados se deu apenas no de 2018, assim decorreu mais de 3 (três) 

anos a efetiva citação do devedor, fulminando assim, o direito do credor 

em persistir com a cobrança. Salvo melhor julgamento, no presente caso, 

nos termos do art. 240, §2º do CPC, uma vez que não foi providenciado a 

citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição. 

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as 

medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi 

efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a 

súmula nº 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do 

judiciário. Ou seja, passados mais de 3 (três) ajuizamento da ação, 

fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança de 

acordo. E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação 

conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: 

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse 

sentido é o entendimento dos Tribunais: “O art. 202, I, do Código Civil deve 

ser interpretado de maneira conjugada com o art. 617 e com o art. 219 da 

Lei Adjetiva Civil, sendo certo que o despacho citatório interrompe o fluxo 

da prescrição, retroagindo à data de propositura da execução, desde que 

a citação seja promovida dentro dos prazos trazidos pelos §§ 2º e 3º do 

art. 219 do CPC. 3. Seja pelo desconhecimento do real endereço da 

embargante, seja pela negligência na condução da execução, a 

embargada concorreu diretamente para que a citação não ocorresse em 

tempo hábil para interromper o interregno prescricional, sem que esse 

retardo possa ser atribuído aos mecanismos judiciais. 4. Apelação 

provida”. (TJ-DF - APC: 20120110334902, Relator: J.J. OSTA CARVALHO, 
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Data de Julgamento: 29/04/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 12/05/2015 . Pág.: 241) “Por outro lado, tem-se que 

deve ser mantida a sentença de extinção, mas por fundamento distinto, 

haja vista a ausência de marco interruptivo do prazo prescricional da ação 

desde o seu ajuizamento, uma vez que transcorrido os prazos legais para 

a parte promover a citação do executado, sem que houvesse esgotado 

todas as diligências possíveis, deixando o feito paralisado por mais de 11 

anos, consoante preceito do art. 219, §4º, do CPC. “APELO 

DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70058738741, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 

17/07/2014) 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 já que ocorreu a citação 

válida dos executados após o prazo prescricional do título. 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 Monitória com 

fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo 

Civil e Declarando a prescrição da ação nos termos de Lei. Proceda-se 

baixa da penhora, se existente. Condeno o exequente nas custas e 

despesas processuais, como nos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00(hum mil reais), devidamente atualizado a contar do ajuizamento 

da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, ficando a parte autora intimada a pagar a condenação 

em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento 

e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014034-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1030740-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAMSAY DE LACERDA OAB - MT11892-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação da parte autora para apresentar contrarrazões de 

apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022201-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JOSE MARQUES DE MORAES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021002-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO ALVES MARCELINO (EXECUTADO)

VM - VAO MAIOR ESQUADRIAS METALICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PEDRO SEGATO MARCELINO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 
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oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015034-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEMAR DOS SANTOS VIANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017364-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017364-66.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

Vistos. Indefiro por ora o pedido (id. 28901932) de levantamento do valor 

depositado judicialmente (id. 8817873), a título de purgação da mora, mas 

que foi indeferida porque não saldou a integralidade da dívida 

vencida/vincenda. Também indefiro o pedido de restituição do veículo 

apreendido, ou seja, a CAMINHONETE marca Toyota, modelo Hilux SRV 

4X4, placa QBD-4988, Renavam 01265099593, Chassi 

8AJFY29GXF8568148. Por derradeiro, defiro o pedido do id. 28256282, 

expedindo-se o necessário para o devido cumprimento da diligência 

requerida, bem como intimando-se a parte interessada para recolher as 

custas da diligência do oficial de justiça. Intimem-se. Às providências 

legais. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004701-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERREIRA PEIXOTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009976-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS JEOVAH OURIVES SALGADO ASSUMPCAO (INVENTARIANTE)

Espólio de Giovanni Ourives de Assumpção (ESPÓLIO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 
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informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028350-79.2017.8.11.0041

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:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA (ESPÓLIO)

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003629-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SAAVEDRA IFRAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010387-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ENRIQUE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010387-53.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: FRANCISCO ENRIQUE NETO 

EXECUTADO: BANCO SISTEMA S.A Vistos etc. Nos termos do art. 513, 

caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de cumprimento de sentença 

de valor líquido, determino que se intime o Executado na pessoa do 

Advogado constituído nos autos para que efetue o pagamento no valor de 

R$ 4.150,98 (quatro mil cento e cinquenta reais e noventa e oito centavos) 

– montante apontado no ID 30001071, em quinze (15) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 

523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015). Fixo honorários advocatícios, 

específicos para a presente Execução, em 10% sobre o valor do débito 

exequendo, valor que somente será devido se não houver o pronto 

pagamento pela parte executada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007277-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (EXEQUENTE)

VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA D ORLEANS ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES OAB - SP83161 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007277-80.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDYEN VALENTE CALEPIS 

EXECUTADO: CARLA D ORLEANS ROCHA Vistos etc. Considerando que a 

parte Executada possui patrono habilitado no presente feito defiro o 

pedido de ID 28788579 para que a parte Devedora seja intimada via DJE na 

pessoa de seus advogados para efetuar o pagamento do débito, 

conforme preconiza o art. 513, §2º, I do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa de 10% e honorários de advogado no mesmo percentual (artigo 

523, § 1º, do CPC). Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que os 

executados, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (artigo 525 do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036087-65.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MATEUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de 

Tempestividade de Embargos de Declaração Processo : 

1036087-65.2019.8.11.0041; Valor causa: R$ 24.227,23; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Contratos Bancários, 

Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que 

os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente. CUIABÁ, 17 

de abril de 2020 DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015388-24.2017.8.11.0041

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:

JEFERSON COOPER COELHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014229-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXECUTADO)

ALAN AYOUB MALOUF (EXECUTADO)

LEILA AYOUB MALOUF (EXECUTADO)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL OAB - ES20770-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041805-43.2019.8.11.0041

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:

JOEL VIDAL PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020945-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COEMI MONACO LEAO RIBEIRO (EXECUTADO)

REGINA CELIA MONACO RIBEIRO (EXECUTADO)

ACADEMIA REGINASTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE LEAO RIBEIRO (EXECUTADO)

THAYLI MONACO LEAO RIBEIRO (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014210-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELEXANDRA PEREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031780-39.2017.8.11.0041

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 - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA VARGAS CORDEIRO (EXECUTADO)

RAPIDINHO COXIPO TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

KELLY ROSA VARGAS BARBOSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004730-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DIAVAN NETO (EMBARGANTE)

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN (EMBARGANTE)

MARTA CAETANO DIAVAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PARA A PARTE APELADA APRESENTAR AS CONTRA RAZÕES NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023330-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - 700.106.251-00 

(PROCURADOR)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023330-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - 700.106.251-00 

(PROCURADOR)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045384-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA OAB - SP254225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

IVETE MANDACARI SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031103-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS (REU)

ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1031103-09.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 100.999,96 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME Endereço: 

RUA DOS IPÊS, 11, REAL PARQUE, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-525 Nome: 

ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS Endereço: RUA DOS IPÊS, 11, REAL 

PARQUE, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-525 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: As partes 

Requeridas firmaram perante o Requerente os Contratos de Descontos de 

Direitos Creditórios de n. 15568041, 2085701, 2476133, 2966282 e 

4213616, conforme documentação em anexo, por meio dos quais 

obtiveram acesso ao crédito referente aos títulos relacionados na planilha 

de débito também anexa. Ao não saldar os valores que lhe s foram 

creditados, as partes requeridas contraíram perante a instituição 

financeira uma dívida de R$ 100.999,96 (cem mil, novecentos e noventa e 

nove reais e noventa e seis centavos ). Não se olvide que por diversas 

vezes a Requerente formalizou propostas de acordo amigável com as 

partes Requerida s, cujas tentativas foram inexistas, não restando 

alternativa senão o acionamento do Poder Judiciário. Insta salientar que os 

juros e a correção monetária utilizados na atualização do valor devido 

pelos Requeridos estão em conformidade com o pactuado e estando 

inadimplente s com operação pactuada, fica caracterizada a mora, o que 

enseja a propositura da presente Ação de Cobrança. DECISÃO: Vistos. 

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Requerido, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Autora e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital 

contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. 

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

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

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

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

Ministério Público (art. 186 do CPC). CUIABÁ, 28 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010155-46.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

MULTI CREDITO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1010155-46.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CESAR TELES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, MULTI 

CREDITO MT Vistos. Tendo em vista a natureza da causa e a capacidade 

econômica do Autor, com renda mensal superior a R$ 8.888,91 (ID. 

5842539) e por não comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e 

taxa judiciais apesar de alegar, entendo incabível a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita postulada. Isto pois, a nova Lei Processual 

n. 13.105/2015, dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Elementar esclarecer que o benefício da 

Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas auferem para 

acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o Legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 

Ademais, verificando-se que nos autos inexiste pressupostos legais para 

concessão da gratuidade, ou seja, não há comprovação da alegada 

pobreza, entendo que o Autor não é insuficientemente capaz de arcar 

com as despesas processuais. Desta feita, nos termos do art. 101, § 2º, 

do NCPC, outorgo ao Autor o prazo de cinco (05) dias para recolher as 

custas e taxa judiciais, sob pena de pronto cancelamento da distribuição. 

Intime-se. Cuiabá (MT), 3 de abril de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041073-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEBLON RENT A CAR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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, 

obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 247/PRES TJMT 

sob pena de cumprimento dos termos do Art.485 §1º do CPC, informando 

a parte autora pessoalmente quanto a inércia do procurador em promover 

os atos necessários ao devido andamento processual apesar de 

devidamente intimado para realização do feito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039616-92.2019.8.11.0041

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:

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003036-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA & ALMEIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Tendo em vista a não publicação da Decisão proferida nos 

autos até a presente data, promovo sua publicação cujo teor vem a seguir 

transcrito: Vistos etc. I – 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 Bradesco S/A e 

como executado: Barbosa e Almeida Ltda. II – Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contido na petição de Id 17892319. Intime-se a 

executada na forma indicada no artigo 513, parágrafo 2º 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 para análise do pedido contido na 

petição de Id 21370357, para emissão de certidão de crédito. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021763-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO RIVA JUNIOR (EMBARGANTE)

JESSICA GIOVANNA RIVA (EMBARGANTE)

JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA (EMBARGANTE)

LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que 

a parte no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo, conforme documentos juntados no ID 31215370. 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 obedecida a suspensão de prazos 

imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000715-26.2017.8.11.0041

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:

RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS (EXECUTADO)
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ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que 

a parte no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo, conforme documentos juntados no ID 31428217. 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.obedecida a suspensão de prazos 

imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022234-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VIEIRA MUNDIUM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte 

autora/apelante beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial 

de ID 14340486. 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 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 

247, 249 e 281.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002302-78.2020.8.11.0041

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:

ELAINE CRISTINA LEITE DIAS (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: 

1002302-78.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ELAINE CRISTINA LEITE DIAS Despacho Vistos etc. I – Diante 

da informação constante na petição junto ao ID 30752719, intime-se a 

requerida para que proceda com a retirada dos documentos informados 

no ID 28759828, que encontram-se no endereço: Av. Fernando Corrêa, 

6645, Bairro São José, distrito do Coxipó, Cuiabá/MT, contato: Priscila, 

fone: (065) 3364-54-92, patiocuiaba@leilomaster.com.br, com urgência. II 

– 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, 27 de abril 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: 1027941-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA NATALIA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE MICHELE GONCALVES OAB - MT8503/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que ante a ciência da douta Defensoria 

Publica da sentença proferida e ante a suspensão de prazos nos termos 

das Portarias 247,249 e 281 PRES , promovo a intimação da referida 

Instituição para apresentar as contrarrazões no prazo legal, obedecida a 

suspensão de prazos supramencionada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009828-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MACIEL DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053962-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DE PAULA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007585-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, tendo em vista a não requisição de 

informações pelo juízo "ad quem" e ainda não constar deferimento de 

efeito suspensivo no recurso interposto, impulsiono os autos para intimar 

a parte autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes 

autos, dentro do prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto 

pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029800-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA TAQUES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 
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(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, ambos os recursos de apelação apresentados 

nos presentes autos foram protocolizados tempestivamente, constato 

ainda que a parte autora/apelante é beneficiária da justiça gratuita 

conforme decisão judicial no ID 16092476. CERTIFICO AINDA, que a parte 

no ato de interposição do recurso, a parte requerida comprovou o 

pagamento do preparo, conforme documentos juntados no ID 29952160 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes apeladas a apresentarem as 

contrarrazões aos Recurso de Apelação interpostos, dentro do prazo 

legal, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000198-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, ambos os recursos de apelação apresentados 

nos presentes autos foram protocolizados tempestivamente, constato 

ainda que a parte autora/apelante é beneficiária da justiça gratuita 

conforme decisão judicial no ID 17286344. CERTIFICO AINDA, que a parte 

no ato de interposição do recurso, a parte requerida comprovou o 

pagamento do preparo, conforme documentos juntados no ID 302270222 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes apeladas a apresentarem as 

contrarrazões aos Recurso de Apelação interpostos, dentro do prazo 

legal, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045956-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TIJUCAL LTDA (EXECUTADO)

JOAO PAULO DA SILVA FARIAS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026446-24.2017.8.11.0041

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:

I. L. DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

LEONARDO VINICIUS FERNANDES CAETANO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ,tendo em vista que a parte autora informou que trata-se de 

equívoco a juntada da minuta de acordo acostada no ID 30741267, 

desentranhe-se o referido documento a fim de evitar possíveis enganos, e 

ante ao contido na certidão do Sr oficial de ID 31092045 impulsiono os 

autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017769-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007820-20.2018.8.11.0041

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:

GUILHERME OLIVEIRA FELIX SANTANA (EXECUTADO)

O. S. BASTOS VETERINARIA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação 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)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-93.2018.8.11.0041

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:

ELIZEU ANTUNES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023420-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a juntada da petição de ID 30339536 indicando 

endereço em Comarca diversa de Cuiabá contudo no Estado de Mato 

Grosso e tratar-se de autos distribuídos pelo PJE, em atendimento a 

PORTARIA CGJ Nº 142/2019, a qual regulamenta o cumprimento de 

mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, impulsiono 

os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de diligência para 

condução do Oficial de Justiça em conformidade com a Portaria 142/2019, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado VIA EMISSÕES DE GUIAS 

ON LINE no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” por meio da opção “cumprir diligência na: outra 

comarca” e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento 

”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desinteresse na realização do 

feito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010881-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ARGILAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005957-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

certidão 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 quanto a NÃO CITAÇÃO e possibilidade 

de revogação da liminar concedida ante a inércia da parte autora, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto 

pela portaria 247/PRES TJMT sob pena de cumprimento dos termos do 

Art.485 §1º do CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a 

inércia do procurador em promover os atos necessários ao devido 

andamento processual apesar de devidamente intimado para realização do 

feito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014717-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO REI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT20429-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1014717-98.2017.8.11.0041 AUTOR: OVIDIO REI DA SILVA RÉU: BANCO 

ITAULEASING S.A. DESPACHO Vistos etc. Especifiquem as partes, no 

prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 19 de setembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024118-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEVALDO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, os recursos de apelação apresentados nos 

presentes autos foram protocolizados tempestivamente. CERTIFICO que, a 

parte requerida no ato de interposição do recurso, comprovou o 

pagamento do preparo. CERTIFICO, ainda, que a parte autora é benefíciária 

da justiça gratuita. Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes apeladas ( 

requerente e requerido) a apresentar contrarrazões aos Recursos de 

Apelação interpostos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003910-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

WENDER MOURA GOMES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003910-19.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Recebo 

os presentes embargos SEM o efeito suspensivo, tendo em vista a 

ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do 

CPC, mesmo sob os argumentos dos embargantes de ID 5069734. II – 

Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 26 de abril de 2017. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003910-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

WENDER MOURA GOMES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO 

deferido na decisão de ID 30562452 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes 

para informar quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 

(cinco) dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 
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Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, sob pena de considerar o acordo 

devidamente cumprido endejando sentença com julgamento de mérito nos 

termos do Art. 924 II do CPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020028-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE REGINA CLAUDINO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO 

deferido na decisão de ID 30762720 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar o 

exequente, para trazer aos autos a planilha do débito atualizado, bem 

como promover ao andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 

247, 249 e 281, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000775-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBAO COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME (REU)

BRUNO CARVALHO TAPAJOZ (REU)

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REU)

LUZIA CARVALHO TAPAJOZ SOUZA (REU)

 

CWERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a PARTE AUTORA para 

manifestar nos autos quanto aos documentos encartados no ID 31158095, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, sob pena de desinteresse no 

prosseguimento do feito nos termos do art.485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002000-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORA ADRIELI CANTEIRO MARIANO GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto ao valores depositados nos autos, sob pena de concordância 

tácita.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031951-93.2017.8.11.0041

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:

FERNANDO CESAR DURIGAN (EXECUTADO)

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN (EXECUTADO)

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT10110-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, para manifestar expressamente quanto às consultas de ID’s 

16925212 a 16925214, requerendo o que de direito, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 

247/PRES TJMT sob pena de cumprimento dos termos do Art.485 §1º do 

CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a inércia do 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento 

processual apesar de devidamente intimado para realização do feito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002351-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE CAMPOS RODRIGUES (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA BORGES (EXECUTADO)

FM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Decisão

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 e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 27033469 - 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 CRETA 1.6L AT 1 MILLION (D045), CHASSI 

9BHGB811BKP097684, PLACA QCU2989, RENAVAM 001170182248, COR 

PRATA, ANO 18/19, 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 27033470 - pág. 1, para o devido cumprimento de 
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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, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1060660-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANE PALACIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (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. 

1060660-70.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Carlos Adriane Palácio, 

devidamente qualificado e representado, por intermédio de seu advogado, 

interpôs perante este Juízo os presentes “Embargos de Terceiro” em face 

de Banco Triângulo S/A, igualmente qualificado e representado, 

objetivando o que segue. Que adquiriu de Elismar Cândida Palácio um 

imóvel comercial localizado nesta Capital, na Rua Carlos Alberto Feitosa 

Macedo, n. 30, Quadra 01, Bairro Pedra Noventa, CEP 78098-540, área 

privativa de 200 metros, matrícula n. 83.242, pela quantia de R$ 60.000,00, 

contrato assinado em 04/02/2013. Afirmou que o pagamento foi realizado 

com entrada de R$ 10.000,00 mais 10 parcelas de R$ 5.000,00. E que não 

realizou a transferência do bem. Aduziu que, após 03 anos de venda do 

bem, por débito de Elismar em uma cédula de crédito bancário, houve 

penhora de seu imóvel. Pleiteou a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e citação do embargado, com a concessão de efeito suspensivo 

em relação ao bem. Ao final, pleiteou seja julgada totalmente procedente a 

ação, retirando a restrição imposta sobre o bem imóvel, condenando o 

embargado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestando por todos os meios de prova em direito 

admitidos, deu à causa o valor de R$ 143.197,98. O pedido veio instruído 

com os documentos necessários. Em decisão de ID 27585577, foram 

concedidos os benefícios da justiça gratuita, determinada a suspensão da 

ação de execução apensa no tocante ao bem imóvel, objeto dos 

presentes embargos, e a citação do embargado. Regularmente citado o 

embargado, ID 28881886, este permaneceu silente, conforme certidão de 

ID 31258163. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Busca o embargante, através dos presentes embargos, a 

exclusão da averbação inclusa junto à matrícula de seu imóvel, e a 

suspensão de todos os atos expropriatórios junto a este, visto que não há 

mais qualquer vínculo com o pretenso devedor. Inicialmente, ressalto que, 

apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, o 

embargado deixou transcorrer o prazo de resposta, conforme certidão de 

ID 31258163, sendo assim declaro o embargado 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 Código de Processo Civil. Por tratar-se também de 

matéria que, pela sua singularidade, não está a exigir dilação probatória, 

justifica-se o julgamento imediato do processo, no estado em que se 

encontra, na forma da previsão contida no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. Os embargos comportam acolhida. Com efeito, é sabido 

que os Embargos de Terceiro não se prestam somente à proteção da 

propriedade, senão também da posse, exteriorizada pela simples detenção 

física da coisa. No caso sub judice, permaneceu silente o embargado 

citado. Assim, verifica-se que o embargado não trouxe provas suficientes 

para desconstituir o direito do embargante, consoante dispõe o art. 373, II 

do CPC. Destarte, vencida a fase probatória do processo, tenho que, de 

fato, a posse e propriedade do imóvel, objeto de averbação-penhora nos 

autos da ação apensa de execução, pertence ao embargante, fazendo 

assim por merecer a proteção possessória aqui perseguida. DISPOSITIVO 

Em face do exposto, julgo PROCEDENTES os presentes embargos 

promovidos por Carlos Adriane Palacio em face de Banco Triângulo S/A, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. De consequência, desconstituo 

a penhora que recaiu sobre o bem imóvel e determino a baixa da 

averbação de existência da Ação de Execução de Título Extrajudicial e de 

qualquer restrição inclusa pelo aqui embargado Banco Triângulo do imóvel 

“comercial localizado nesta Capital, na Rua Carlos Alberto Feitosa Macedo, 

n. 30, Quadra 01, Bairro Pedra Noventa, CEP 78098-540, área privativa de 

200 metros, matrícula n. 83.242”, conforme certidão de ID 27580403. Para 

tanto, oficie-se ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – Livro 02 para providenciar tais 

baixas, ficando o EMBARGADO encarregado de efetuar pagamentos de 

emolumentos, se houver requerimento pelo Cartório para as devidas 

baixas a serem realizadas. Condeno o embargado ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no 

§2º do artigo 85 do CPC. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução apensa 

(autos n. 1005290-77.2017.8.11.0041), 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, 27 de abril 

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: 1015741-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURICIO ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA PATRICIA FREITAS OAB - MG79760 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015741-30.2018.8.11.0041. Vistos etc. Luiz Maurício A. 

Santos ajuizou Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários da 

Poupança (Plano Collor II) com Pedido de Liminar em face de Banco do 

Brasil S/A. Afirmou que possuiu na época do Plano Collor II (janeiro de 

1991), Conta poupança, agência n.º 0046 -9 do Banco do Brasil. Que o 

banco requerido não efetuou corretamente a correção, efetuando os 

créditos dos rendimentos na conta de poupança do autor sobre os saldos 

existentes no mês de janeiro de 1991. Ressaltou que os índices devem ser 

aplicados sobre os saldos existentes nos meses de referência e os 

rendimentos creditados, com acréscimo dos juros remuneratórios de 0,5% 

ao mês, no mês subsequente, ou seja, no mês do crédito. Argumentou que 

não possui os extratos do referido mês, necessitando intervenção judicial 

para liquidar estes valores em fase executória. Alegou quanto à correção 

para o mês de fevereiro de 1991, relativos aos Expurgos inflacionários 

determinados pelo Plano Collor II (Lei nº 8.177/91), sustenta que são 

devidos os índices de fevereiro/91 (21,87%), para corrigir os valores 

inferiores a Cr$ 50.000,00, não bloqueados, ou seja, mantidos nas contas 

dos poupadores. Afirmou que conforme decidido pelo STF no RE 206.048 

-8 de que foi Relator o Ministro Nelson Jobim: “A parcela de NCZ$ 

50.000,00 remanesce na conta de poupança. O excedente de NCZ$ 

100.000,00, eras lançado na conta “Valores a Ordem do Banco Central” 

(VOBC) e creditada na conta de depósitos compulsórios do BACEN”. Esta 

última remanesceu bloqueada. Que o BACEN instituiu regras apenas 

quanto aos saldos não bloqueados, ou seja, os saldos que não foram 

transferidos para a conta “VOBC”, cuja atualização ficou e continuou sob 

a responsabilidade das Instituições Financeiras, nada disso tendo haver 

com as quantias bloqueadas transferidas para o BACEN, também 

conforme decidido pelo STF no citado RE 206.048 -8. Pediu pela 

concessão da liminar para apresentação do documento, qual seja, o 

extrato referente ao mês de fevereiro/1991. Bem como, pela concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça e inversão do ônus da prova. 

Pedindo ao final pela procedência da ação de exibição de documentos e 
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de cobrança de valores referente a expurgos inflacionários do Plano 

Collor II. Deu a causa o valor de 10.000,00 (dez mil reais). À exordial 

acostou documentos. Em decisão interlocutória proferida no Id 13591945, 

determinou o Juízo ao requerente que emendasse a inicial, trazendo os 

extratos de todos os períodos pretendidos e indicados na inicial, que aqui 

pretende controverter, indeferindo a apresentação destes pelo requerido. 

Apresentados os documentos pelo requerente, na decisão interlocutória 

proferida no Id 17325120, foram concedidos ao requerente os benefícios 

da justiça gratuita e inversão do ônus da prova, procedida a anotação de 

prioridade de tramitação e determinada a citação do requerido para os 

termos da ação. Regularmente citado o requerido compareceu na petição 

de Id 19373608, apresentando contestação. Em sua defesa, em sede de 

prejudicial de mérito, aduziu a prescrição da ação. Preliminarmente, alegou 

a carência da ação por falta de interesse de agir e a inépcia da inicial por 

ausência de documentos indispensáveis à ação. Adentrando ao mérito, 

refutou os argumentos do autor, pedindo ao final que a ação seja julgada 

improcedente. Devidamente intimado o requerente para apresentar 

impugnação à contestação, compareceu na petição de Id 19727362. Pela 

decisão de Id 22633171 as partes foram intimadas as especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir. Reafirmou o banco requerido na 

petição de Id 22741311 a prescrição da ação. Pela decisão de Id 

28899013 determinou o Juízo a intimação do autor para verificar e 

manifestar seu interesse em aderir ao acordo realizado no Supremo 

Tribunal Federal. Manifestou-se o autor na petição de Id 31266355, 

pedindo pelo julgamento da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Expurgos Inflacionários da Poupança (Plano Collor II) com Pedido de 

Liminar, movida por Luiz Maurício A. Santos em face de Banco do Brasil 

S/A, objetivando obrigar o banco requerido a fornecer-lhe cópia do extrato 

da conta poupança referente ao mês de fevereiro/1991, bem como, 

obrigar o banco a restituir-lhe corrigido o valor existente na conta, 

portanto, cobrando expurgos inflacionários do Plano Collor II. Afirmou que 

possuiu na época do Plano Collor II (janeiro de 1991), Conta poupança, 

agência n.º 0046 -9 do Banco do Brasil. Que o banco requerido não 

efetuou corretamente a correção, efetuando os créditos dos rendimentos 

na conta de poupança do autor sobre os saldos existentes no mês de 

janeiro de 1991. Ressaltou que os índices devem ser aplicados sobre os 

saldos existentes nos meses de referência e os rendimentos creditados, 

com acréscimo dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, no mês 

subsequente, ou seja, no mês do crédito. Argumentou que não possui os 

extratos do referido mês, necessitando intervenção judicial para liquidar 

estes valores em fase executória. Em decisão interlocutória proferida no Id 

13591945, determinou o Juízo ao requerente que emendasse a inicial, 

trazendo os extratos de todos os períodos pretendidos e indicados na 

inicial, que aqui pretende controverter, indeferindo a apresentação destes 

pelo requerido. Apresentados os documentos pelo requerente, na decisão 

interlocutória proferida no Id 17325120, foram concedidos ao requerente 

os benefícios da justiça gratuita e inversão do ônus da prova, procedida a 

anotação de prioridade de tramitação e determinada a citação do requerido 

para os termos da ação. Regularmente citado o requerido compareceu na 

petição de Id 19373608, apresentando contestação. Em sua defesa, em 

sede de prejudicial de mérito, aduziu a prescrição da ação. - Da prejudicial 

de mérito arguida: prescrição da ação Inicialmente, tenho que trata-se de 

hipótese de cobrança da diferença do percentual aplicado no saldo de 

conta poupança, a título de correção monetária (expurgos inflacionários), 

em razão da edição dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor. É 

vintenária a prescrição relativa à pretensão de cobrança judicial da 

correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança, 

concernentes aos aludidos "expurgos inflacionários". É recomendável 

frisar que o primeiro dos planos econômicos que deram origem às 

demandas como à ora examinada foi denominado "Plano Bresser", teve 

como marco inicial a data de 16 de junho de 1987 e foi editado por meio 

dos Decretos-lei nº 2335/1987, nº 2336/1987 e nº 2337/1987. A presente 

ação foi ajuizada em 07/06/2018. Nesse ponto, ressalte-se o teor da regra 

de transição prevista no art. 2028 do Código Civil, para considerar que nos 

casos em que os prazos tiverem sido reduzidos deverá ser observado o 

termo definido na norma antiga se, na data em que entrou em vigor o novo 

diploma, já havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada. É o caso dos autos. Anote-se ainda que o art. 177 do Código 

Civil de 1916 fixava em 20 (vinte) anos o prazo prescricional com relação 

às ações pessoais sem regra específica estabelecida. Diante da premissa 

de que a situação ora em apreço está submetida à hipótese de prescrição 

vintenária, o prazo prescricional já se encontra atingido. Nesse sentido, o 

posicionamento há muito sedimentado pelas instancias superiores, 

capitaneada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETAS 

DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. 

DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA RECURSAL: PRAZO PRESCRICIONAL 

VINTENÁRIO. 1. A discussão de mérito presente no recurso especial 

limita-se a defender a regra prescricional quinquenal, nos termos do 

disposto no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, quanto à pretensão 

autoral para pleitear a diferença de remuneração dos saldos de poupança 

decorrente dos expurgos inflacionários, controvérsia essa sem 

pertinência com o objeto da repercussão geral reconhecida nos REs 

591.797/SP e 626.307/SP. Precedentes. 2. A Segunda Seção, no 

julgamento de recurso representativo da mesma controvérsia - REsp 

1.107.201/DF - consolidou posição de que é vintenária a prescrição nas 

ações individuais em que são impugnados os critérios de remuneração da 

caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças no 

regime do Código Civil de 1916. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg 

no Ag 1244166/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA). À 

propósito colaciono julgados dos tribunais pátrios que merecem atenção: 

“APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE 

POUPANÇA. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ULTRA 

PETITA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO IPC. 1. Julgados os 

especiais submetidos ao rito dos repetitivos, não há mais que se cogitar 

em suspensão do processo. 2. Configurado o julgamento ultrapetita, 

impõe-se seja decotado da sentença o excesso. 3. A ausência de 

manifestação do titular de caderneta de poupança e posterior 

movimentação da conta não caracterizam quitação tácita com relação à 

inadequada correção monetária dos depósitos. 4. A instituição financeira 

responsável pela conta poupança deve responder à ação em que se 

busca o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes de planos 

econômicos. 5. A pretensão de cobrança judicial da correção monetária 

dos valores depositados em caderneta de poupança, relativamente aos 

expurgos inflacionários, prescreve em vinte anos. 6. É devida aos titulares 

de depósitos em cadernetas de poupança a respectiva correção dos 

saldos pelo IPC no mês de janeiro/89 (42,72%), alusiva às perdas 

decorrentes do Plano Verão. (Acórdão nº 1217165, Relator: FERNANDO 

HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 

4/12/2019.) “DIREITO CIVIL. ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. COLLOR I e II. PRELIMINAR 

DE LITISPEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. É vintenária a prescrição tanto dos juros 

remuneratórios quanto dos expurgos inflacionários incidentes em 

caderneta de poupança. 2. O ajuizamento de ação coletiva, não é óbice 

para a propositura de ação individual, sobretudo por não haver 

litispendência. 3. É devido à autora o pagamento da diferença referente ao 

mês de janeiro de 1991 e o IPC de 13,69% (treze vírgula sessenta e nove 

por cento), ao mês de fevereiro/91 e o IPC de 21,87% e ao mês de 

março/91 e o INPC de 11,79%, com a observância do IPC como índice de 

correção. 4. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. 5. Apelação 

improvida.” (Acórdão nº 389273, Relator: HECTOR VALVERDE 

SANTANNA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2009, publicado no 

DJE: 16/11/2009, p. 132) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. BANCO DEPOSITÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. 

PREJUDICIAL AFASTADA. PLANO COLLOR II. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. REMUNERAÇÃO ÍNSITA ÀS CADERNETAS DE 

POUPANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O banco depositário detém 

legitimidade passiva para responder eventuais diferenças de correção 

monetária em caderneta de poupança. Tese firmada pelo STJ. Preliminar 

rejeitada. 2. A pretensão de receber, por meio de ação de cobrança, as 

diferenças de correção monetária nos depósitos realizados em caderneta 

de poupança em razão dos expurgos inflacionários dos planos 

econômicos, prescreve em vinte anos. Tese firmada pelo STJ. Prejudicial 

afastada. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

consolidada no sentido de que é devida a correção monetária incidente 

sobre os saldos em cadernetas de poupança, no percentual de 21,87% 

(fevereiro de 1991), em decorrência da edição do Plano Collor II (MP nº 
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294, de 31/01/1991, convertida na Lei nº 8.177/91), àquelas abertas ou 

renovadas antes de 31/01/1991. (REsp 1.107.201/DF, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 4. Os 

juros remuneratórios de 0,5% ao mês constituem parte da remuneração 

das cadernetas de poupança, incidindo necessariamente sobre o capital já 

corrigido mensalmente, pelo indexador correspondente. 5. Apelação 

conhecida, preliminar e prejudicial afastadas, recurso não provido.” 

(Acórdão nº 1198709, 00048192520118070001, Relator: SIMONE 

LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 

10/09/2019.) A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, 

imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”, segundo a 

lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 

310. Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se 

evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar 

e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo 

também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não 

lhe dando efetividade. Assim, a prescrição está fundamentada no princípio 

geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, 

como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis 

foram escritas para os que não são negligentes) e “dormientibus non 

succurrit jus” (o direito não socorre os que dormem). Assim, em se 

tratando de questão da qual não paira mais controvérsia, sendo 

inequívoca a prescrição, outra solução não resta senão a extinção do 

feito. Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, exsurgindo a prescrição, 

ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 2002. Conforme se observa do 

art. 457, II, do CPC, o reconhecimento da prescrição é norma imperativa, 

não conferindo faculdade ao juiz para reconhecer a prescrição de ofício, 

mas sim se torna obrigado a pronunciá-la ex officio. DISPOSITIVO. Em face 

do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da ação, uma vez que 

transcorreu prazo superior ao de 20 (vinte) anos de prescrição do título, e 

de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos 

artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

dado à causa, na forma da previsão contida no parágrafo único do artigo 

85 do Código de Processo Civil, todavia, a obrigação fica suspensa, em 

decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram 

concedidos. 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, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009851-42.2020.8.11.0041

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:

RAFAEL PEREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009851-42.2020.8.11.0041. Vistos etc. Canopus 

Administradora de Consorcios S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Rafael Pereira de Andrade, no entanto, requereu ao Id 

30171119, desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Custas iniciais de distribuição e custas remanescentes, 

estas se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000812-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-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: 1000812-89.2018.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, devidamente qualificado, ingressou 

perante este juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra 

Mirela Birnfeld, também devidamente qualificada, expondo e requerendo o 

que segue. Alegou que concedeu à requerida um crédito, através do 

contrato de financiamento de nº 20026795941, celebrado entre as partes 

em 30/06/2017, no valor líquido de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), 

que deveria ser pago em 48 prestações, no valor de R$ 3.574,89 cada, 

com primeiro vencimento para o dia 13/08/2017 e último vencimento para o 

dia 13/07/2021, destinado a aquisição do veículo: Marca/Modelo 

JEEP/COMPASS TRAILHAWK 2.0 4x4 DIES. 16v, Ano Fabricação/Modelo 

2017/2017, Chassi 988675116HKH32112, RENAVAM 001123500484, 

Placa QBZ-9026, Cor BRANCA. Que em garantia a requerida transferiu em 

alienação fiduciária o bem financiado. Que, no entanto, a requerida deixou 

de cumprir com as obrigações contratadas, tornando-se inadimplente, 

deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 01/05/2017, 

incorrendo em mora desde então, nos termos do Artigo 2º e § 2º, do 

Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2.014. Que apesar 

de devidamente notificada a requerida permaneceu inadimplente, pedindo, 

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. 

911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de 

R$ 118.278,99 (cento e dezoito mil, duzentos e setenta e oito reais e 

noventa e nove centavos). A inicial veio instruída com documentos. Pela 

decisão de Id 11421632 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do 

veículo e determinou a citação da requerida para os termos da ação. O 

veículo foi devidamente apreendido, conforme auto de busca e apreensão 

contido no Id 12622708. Apesar de não ter sido devidamente citada a 

requerida compareceu espontaneamente aos autos, consoante 

procuração acostada no Id 20309655. A requerida apresentou 

contestação, Id 20310159. Em sua defesa, alegou preliminarmente a 

inépcia da inicial, por ausência de contrato. Questionou o valor dado à 

causa, aduzindo valor equivocado. Pediu a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita e a inversão do ônus da prova. Questionou 

as cláusulas do contrato, aduzindo abusividade, alegando que os juros 

remuneratórios estão acima da taxa média de mercado, a capitalização 

ilegal dos juros, os encargos da mora exorbitantes, pedindo a 

descaracterização da mora, a repetição de indébito. Questionou ainda a 

cobrança de tarifas administrativas, dentre elas, tarifa de avaliação de 

bem, de registro e de pagamentos autorizados. Pediu pela improcedência 

da ação. Acerca da contestação manifestou-se o banco requerente na 

impugnação de Id 20522332. Pela decisão de Id 22944829 foram as partes 

intimadas a manifestarem interesse na tentativa de composição amigável, 

tendo o banco manifestado desinteresse e a requerida postulado pela 

tentativa de conciliação. Pela decisão de Id 27836120 designou o Juízo 

audiência para tentativa conciliatória. O banco compareceu na petição de 

Id 29693630 ressaltando seu desinteresse na audiência de conciliação, 

pedindo pelo julgamento da lide. Pela decisão de Id 30455055 redesignou o 

Juízo a audiência de conciliação. 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 Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra Mirela Birnfeld, 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). Alegou o banco requerente que concedeu à requerida um 
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crédito, através do contrato de financiamento de nº 20026795941, 

celebrado entre as partes em 30/06/2017, no valor líquido de R$ 

112.000,00 (cento e doze mil reais), que deveria ser pago em 48 

prestações, no valor de R$ 3.574,89 cada, com primeiro vencimento para 

o dia 13/08/2017 e último vencimento para o dia 13/07/2021, destinado a 

aquisição do veículo: Marca/Modelo JEEP/COMPASS TRAILHAWK 2.0 4x4 

DIES. 16v, Ano Fabricação/Modelo 2017/2017, Chassi 

988675116HKH32112, RENAVAM 001123500484, Placa QBZ-9026, Cor 

BRANCA. Que em garantia a requerida transferiu em alienação fiduciária o 

bem financiado. Que, no entanto, a requerida deixou de cumprir com as 

obrigações contratadas, tornando-se inadimplente, deixando de efetuar o 

pagamento das prestações a partir de 01/05/2017, incorrendo em mora 

desde então, nos termos do Artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com 

as alterações da Lei 13.043/2.014. Pela decisão de Id 11421632 deferiu o 

Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo e determinou a citação da 

requerida para os termos da ação. O veículo foi devidamente apreendido, 

conforme auto de busca e apreensão contido no Id 12622708. Apesar de 

não ter sido devidamente citada a requerida compareceu 

espontaneamente aos autos, consoante procuração acostada no Id 

20309655. A requerida apresentou contestação, Id 20310159. Pela 

decisão de Id 22944829 foram as partes intimadas a manifestarem 

interesse na tentativa de composição amigável, tendo o banco 

manifestado desinteresse e a requerida postulado pela tentativa de 

conciliação. Pela decisão de Id 27836120 designou o Juízo audiência para 

tentativa conciliatória. O banco compareceu na petição de Id 29693630 

ressaltando seu desinteresse na audiência de conciliação, pedindo pelo 

julgamento da lide. Diante da insistência do banco, aduzindo não ter 

interesse na realização de acordo, determino o cancelamento da audiência 

designada para Considerando a contestação apresentada pela requerida, 

Id 20310159, passo à análise dos questionamentos levantados na defesa. 

Em sua defesa, alegou preliminarmente a inépcia da inicial, por ausência 

de contrato. - Da preliminar de inépcia da inicial Apesar dos substanciosos 

argumentos expendidos pela requerida, tenho que não merece prosperar. 

Com efeito, não verifico ausência de documento indispensável, qual seja, 

o contrato, para a propositura da demanda. Desta forma, vejo que o banco 

requerente acostou cópia do contrato, contrato/operação de nº 

348765460, celebrado em 30/06/2017, constante do Id 11387106. Logo, 

não se evidencia a alegada inépcia da petição inicial, posto que os 

documentos necessários à análise dos autos se encontram presentes. 

Assim, rejeito a preliminar arguida. - Do pedido de justiça gratuita 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 em favor 

do requerido. - Da inversão do ônus da prova 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, na forma 

postulada pela requerida, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, 

VIII do CDC. MÉRITO As questões aqui em discussão não estão a exigir 

dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando assim o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I 

do CPC. DA REVISÃO DO CONTRATO Em sua defesa a requerida aduziu a 

abusividade de encargos contratuais, pedindo pela revisão de algumas 

cláusulas. Passo à análise do pedido de revisão. DA DECLARAÇÃO 

GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS 

ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o 

brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, 

o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, 

permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do 

art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em 

vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende 

abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor 

do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos 

os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Dos juros 

remuneratórios Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça 

tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se 

sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 

596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si 

só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS). Sabe-se que competentes 

dentro das regras infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho 

Monetário Nacional para dizer das taxas. A abusividade dos juros 

remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que 

compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, 

levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo 

Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor 

(Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem 

excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso 

V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado excesso na taxa praticada, 

cabível a revisão judicial. Esta tem sido a posição do e. Superior Tribunal 

de Justiça, no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se 

caracteriza como abusiva, quando discrepante da média de mercado, 

apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação. 

Especificamente no que tange aos juros remuneratórios, assim entende o 

Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. 

Nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a 

demonstração da mora pode ser feita mediante protesto, por carta 

registrada expedida por cartório de títulos ou documentos ou por simples 

carta registrada, não se exigindo que a assinatura do aviso de 

recebimento seja do próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o 

entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da 

ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", 

necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos 

encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa média 

de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na 

mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame 

da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto 

a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada 

significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice 

pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019) grifo nosso. No 

caso dos autos, observa-se do contrato firmado entre as partes em 

30/06/2017, constante do Id 11387106, que os juros incidentes são de 

1,89% ao mês e 25,65% ao ano. Observa-se, quanto aos juros 

remuneratórios, ora questionados, em relação à taxa aplicada no mercado 

para a referida operação, devidamente apresentada pelo Banco Central, a 

previsão para o período contratado os seguintes percentuais, consoante 

planilha extraída do site: http://www.bcb.gov.br: Taxas de juros Posição 

Instituição % a.m. % a.a. 1 BMW FINANCEIRA S.A. - CFI 1,02 12,97 2 BCO 

PSA FINANCE BRASIL S.A. 1,06 13,48 3 BCO RCI BRASIL S.A. 1,09 13,89 

4 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,13 14,42 5 BCO GM S.A. 1,19 15,22 6 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,37 17,78 7 SCANIA BCO S.A. 

1,46 18,95 8 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1,46 19,00 9 FINANC ALFA 

S.A. CFI 1,46 19,00 10 BCO VOLVO BRASIL S.A. 1,49 19,44 11 BCO 

VOLKSWAGEN S.A 1,52 19,90 12 BCO RODOBENS S.A. 1,53 20,04 13 

BCO BRADESCO FINANC. S.A. 1,61 21,11 14 BRB - CFI S/A 1,65 21,73 15 

BCO ITAUCARD S.A. 1,68 22,06 16 BCO. J.SAFRA S.A. 1,72 22,64 17 

BCO BRADESCO S.A. 1,73 22,92 18 GOLCRED S/A - CFI 1,81 24,04 19 

BCO DO BRASIL S.A. 1,83 24,33 20 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,83 24,36 21 

BCO HONDA S.A. 1,88 25,00 22 BV FINANCEIRA S.A. CFI 1,90 25,39 23 

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,92 25,59 24 SINOSSERRA S/A - SCFI 

1,94 25,88 25 BCO DO EST. DE SE S.A. 1,95 26,11 26 CCB BRASIL S.A. - 

CFI 1,96 26,16 27 AYMORÉ CFI S.A. 1,97 26,38 28 PORTOSEG S.A. CFI 

1,98 26,58 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,00 26,84 30 BCO 

BANESTES S.A. 2,22 30,08 31 BCO YAMAHA MOTOR S.A. 2,25 30,55 32 

BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,32 31,70 33 BANCO PAN 2,37 32,47 34 

BCO MAXINVEST S.A. 2,44 33,58 35 FINAMAX S.A. CFI 2,60 36,13 36 

BCO A.J. RENNER S.A. 2,61 36,19 37 MERCANTIL BRASIL FIN S.A. CFI 

2,71 37,78 38 BCO DAYCOVAL S.A 3,04 43,17 39 SANTANA S.A. - CFI 

3,23 46,37 40 PORTOCRED S.A. - CFI 3,56 52,15 41 OMNI SA CFI 3,95 

59,25 42 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 4,34 66,53 Da análise dos 

dados acima expostos, verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada 

abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada 

como parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros 

contratados não destoam da média praticada pelo mercado, não havendo 
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taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a abusividade. 

Verifico da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês da celebração 

do contrato, em 30/06/2017, constante do Id 11387106, possui juros 

remuneratórios que se encontram dentro da média de mercado. Assim, 

mantenho os juros remuneratórios em 1,89% ao mês. - Da capitalização 

dos juros In casu, fica claro a incidência da prática de anatocismo, isto em 

decorrência da diferença operada dos juros mensalmente contratados e 

os anuais na taxa nominal, sendo aqueles de 1,89% e estes de 25,65%, 

conforme se verifica do contrato firmado entre as partes, acostado à 

exordial. Feitas tais premissas, no que tange a capitalização de juros insta 

ressaltar, por oportuno, que, não obstante haver posicionado favorável a 

decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de MT proferida nos autos 

51807/2007 que reconheceu a inconstitucionalidade da capitalização de 

juros em período inferior a um ano, embora permita a Medida Provisória n. 

1.963-17, que foi revigorada pela MP n. 2.170-36 e ainda vigente por força 

do artigo 2º da EC n. 32/2001, após detida análise sobre a questão, 

reexaminando os fundamentos de convicção, considero lícita a incidência 

de juros capitalizados nos contratos do Sistema Financeiro. Desse modo, 

revejo o meu posicionamento, uma vez que a leitura conjugada das 

súmulas 596/STF e 283/STJ revela que a interpretação do STJ sobre o 

pronunciamento do STF é a de que nenhuma instituição financeira sofre as 

limitações da lei de usura para os juros remuneratórios. Ademais, sob 

esse novo prisma, tenho que aplicável o artigo 5º da Medida Provisória 

n.2.170-36/2001. Afinal, por se tratar de controle difuso, em sede de 

Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, acima mencionada, presumo 

a constitucionalidade do art. 5º dessa Medida Provisória, enquanto não há 

pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o 

Superior Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança 

da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, 

cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação específica 

possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em 

vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) 

expressa previsão contratual quanto à periodicidade. Frise-se, que, com o 

entendimento de que a capitalização de juros é lícita, sua extirpação 

apenas será admitida nos casos em que, inexistindo previsão contratual 

expressa, textual. No caso dos autos, verifico a previsão expressa da 

capitalização dos juros na sua forma diária. Assim, mantenho a 

capitalização diária dos juros, uma vez que devidamente contratada. - Das 

Tarifas Bancárias No que tange a cobrança das tarifas questionadas pelo 

requerido, tarifa de avaliação de bem, de registro de contrato e de 

pagamentos autorizados, tenho que o pedido merece parcial acolhimento. 

Os serviços prestados pelas instituições financeiras estão sujeitos ao 

poder regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo remunerados 

por meio das tarifas disciplinadas na Resolução-CMN 3.518/2007, 

compilada e revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010. As tarifas são 

especificadas conforme o tipo de serviço prestado pela instituição 

financeira, prioritário, diferenciado ou especial (serviços essenciais não 

podem ser objeto de tarifa). Os serviços prestados por terceiros, por sua 

vez, não são regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, podendo 

ser cobrados pelas instituições financeiras, a título de ressarcimento de 

despesa. O capital já é remunerado pelos juros, em cujo arbitramento são 

considerados: os custos da captação do recurso, as despesas 

operacionais e o risco envolvido na operação, pelo que tal cobrança 

constitui bis in idem. Assim, a ausência de causa jurídica aceitável para a 

cobrança acarreta excessiva onerosidade para o consumidor, o que é 

vedado pelo art. 51, IV, do CDC, que se encontra vazado nos seguintes 

termos, in verbis: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;” Entendimento este 

sedimentado na Corte de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e Territórios, conforme segue: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS -TARIFAS BANCÁRIAS - GRAVAME 

ELETRÔNICO. 1) Desde a Resolução CRM 3.518/2007, é possível a 

cobrança de tarifas nos contratos de operação de crédito e de 

arrendamento mercantil, desde que o fato gerador esteja previsto em ato 

normativo do Banco Central e no contrato, conforme jurisprudência do STJ 

(REsp 1255573 e REsp 1251331). 2) Desde a Resolução CRM 3.518/2007, 

é possível a cobrança de tarifa de cadastro, para o início da relação 

jurídica, considerando a sua previsão expressa, bem como a definição do 

seu fato gerador. 3) Não cabe a estipulação de ressarcimento de serviço 

prestado por terceiro - incluídas as despesas relativas a registro do 

contrato, gravame, avaliação, promotor de venda, "serviços de terceiros" 

etc - diante da vedação estabelecida na Resolução 3954/2011, 

considerando que se trata de repasse de custo inerente à atividade 

principal da instituição bancária, além de violar os princípios da publicidade 

e da transparência previstos no CDC. (Acórdão n.747225, 

20120111392707APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 07/01/2014. Pág.: 161) 

(grifo nosso) “São abusivas as taxas de gravame eletrônico, de avaliação 

de bens, de serviços de terceiros e de registro porque constituem 

despesas inerentes a atividade da instituição financeira e não configura 

contraprestação a serviço.” (APC 20120110687254, Relator: ANTONINHO 

LOPES, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 

08/10/2013) (grifo nosso) No tocante à tarifa de registro, cobrado no valor 

de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois 

centavos), tenho que tratam de serviços especificamente cobrados para a 

realização peculiar, serviços típicos que podem ser elencados, e, 

portanto, não tratam de tarifa genérica. Deveras, a especificação do 

serviço contratado é direito previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, como 

também o direito à informação adequada sobre os acréscimos do 

financiamento, conforme se verifica nos enunciados normativos abaixo 

transcritos: Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que 

envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao 

consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo 

prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda 

corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual 

de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade 

das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento. (sem 

grifos no original) Assim, os referidos serviços e tarifas cobradas 

encontram amparo na regulação bancária e não ferem o Código de Defesa 

do Consumidor. A matéria foi devidamente analisada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, no recurso repetitivo, REsp 1578553/SP. E com fundamento no 

julgado supracitado, proferido pelo STJ, tenho que deve ser indeferido o 

pedido de reconhecimento de abusividade das referidas tarifas, não 

merecendo revisão o contrato. Acerca da controvérsia, entendeu o STJ 

que a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço 

efetivamente prestado, pois o banco efetivamente efetua o registro do 

veículo junto ao órgão de trânsito. E para tanto, acosto a decisão proferida 

pelo STJ no citado recurso: EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE 

TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. 

PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A 

REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR 

VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE 

E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO 

EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA 

ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. 

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a 

partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja 

diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito 

das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança 

de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a 

especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do 

correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, 

data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a 

cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de 

despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da 

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade 

de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por 

onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros 

("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, 
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mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de 

avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 

06/12/2018) Desta forma, em relação ao contrato que fundamenta a ação, 

acostado no Id 11387106, mantenho a cobrança à tarifa de registro, 

cobrado no valor de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos), uma vez que cobradas por serviços 

efetivamente prestados. No tocante às demais tarifas questionadas de 

registro e de pagamentos autorizados, não verifico no contrato a 

cobrança das referidas tarifas. - Dos encargos moratórios No que tange 

aos encargos incidentes no período de inadimplência, conforme pleiteia a 

requerida, almejando a nulidade dos encargos moratórios, especificamente 

da cláusula que arbitrou multa moratória, que alega abusiva e exorbitante. 

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pela requerida, não 

vejo abusividade na cláusula que trata dos encargos moratórios, que 

restaram ajustados em juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados 

diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento e multa de 2% 

do valor do débito. Motivo pelo qual, afasto os questionamentos acerca 

dos encargos moratórios e mantenho-os na forma contratada. Da 

Repetição de Indébito Registro que a repetição do indébito é consequência 

lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão do contrato. 

Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os juros e 

afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, 

caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a 

jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. 

DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A 

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 

EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM 

NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO 

NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE 

TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS 

PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. 

CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ 

AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM 

ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS 

PARTES, FORTE O DISPOSTO NO ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC 

NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM ERRO, BASTANDO A 

COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO 

DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL AO PAGO A MAIOR E NÃO EM 

DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO MONTE LOPES, JULGADO EM 

24/09/2003). Eventualmente, comprovados pagamentos a maior e 

indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi pago, mas não em 

dobro, na forma simples. Antes da repetição de indébito, todavia, deve 

haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. - Da 

descaracterização da mora Também não há que se falar em ausência de 

mora, visto que haveria de ser constatada a ilegalidade/abusividade na 

cobrança dos encargos contratuais do chamado "período da normalidade", 

ou seja, em relação à taxa de juros remuneratórios e capitalização de 

juros, não sendo esta a hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E RETIRADA DO NOME DE CADASTRO DE 

INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. JUROS DE MORA. 

PERCENTUAL CONTRATADO EM 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. 1. Se a 

argumentação não foi oportunamente aventada no recurso especial, 

observa-se a ocorrência da preclusão, pois não se admite inovação em 

sede de agravo regimental. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à 

limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF. 3. A descaracterização da mora só ocorre 

quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos 

do "período da normalidade". 4. De acordo com o disposto no verbete 

sumular nº 379/STJ, "nos contratos bancários não regidos por legislação 

específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite 

de 1% ao mês", entendimento que foi reafirmado por esta Corte Superior, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, no julgamento do REsp 1061530/RS 

(recurso representativo da controvérsia), relatado pela Ministra NANCY 

ANDRIGHI, razão pela qual permanece mantido o percentual contratado. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 

736.034/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

15/12/2015, DJe 01/02/2016, grifo nosso). DO MÉRITO DA BUSCA E 

APREENSÃO 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). Ora, o banco autor teve que acionar a máquina 

judiciária para fazer valer o direito de receber seu crédito e, somente 

depois de deferida a liminar, houve a busca e apreensão do bem. Por fim, 

com a documentação que instrui a inicial, destacando-se o contrato de nº 

348765460, firmado entre as partes em 30/06/2017, constante do Id 

11387106, bem como, a notificação extrajudicial da requerida, acostada no 

Id 11387108, demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade 

da relação contratual entre as partes. Entretanto, diante da inércia da 

requerida, permanecendo com as parcelas em aberto, enseja o 

reconhecimento do pedido do autor, fazendo com que se consolide em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Isto porque, estabelece §2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

in verbis: § 2º - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) Imperioso destacar 

que o Superior Tribunal de Justiça pacificou, sob o rito do artigo 543-C do 

CPC/73, o entendimento no sentido de que "o texto atual do art. 3º, 

parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no 

tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as 

prestações vincendas", cujo acórdão restou assim ementado: “[...] Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária.” (STJ – 2ª Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe 

Salomão – j. em 14/05/2014). Portanto, merece procedência do pedido do 

requerente. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil. E, de consequência, confirmo a decisão que 

deferiu o revigoramento da liminar de busca e apreensão, concedida “initio 

litis”, consolidando em favor do banco requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido, que foi devidamente apreendido. Quanto 

ao pedido da requerida de revisão do contrato firmado entre as partes em 

30/06/2017, constante do Id 11387106em sede de contestação, determino 

que: 1. Mantenho os juros remuneratórios ajustados no contrato, no 

percentual de 1,89$ ao mês. 2. Mantenho a capitalização diária, uma vez 

que devidamente contratada. 3. Mantenho a cobrança à tarifa de registro, 

cobrado no valor de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos), uma vez que cobradas por serviços 

efetivamente prestados. 4. Mantenho os encargos moratórios na forma 

contratada, uma vez que inexiste abusividade. 5. Mantenho as demais 

cláusulas dos contratos. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no § 

2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação que 

fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária 

que lhe foram concedidos. 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, 28 de abril de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.” [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. Min. 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024451-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA RAFAELA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-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: 1024451-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. Ante o cumprimento do 

acordo vindo junto ao Id 30586345, homologo por sentença, para que 

surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

instrumentalizado junto ao Id 30157477. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Deixo de oficiar ao 

CIRETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido 

por este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. No 

tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo junto ao Id 30157477, 

por se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas 

decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo 

da restrição administrativa. Deixo de oficiar ao SERASA, tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àquele órgão. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das 

custas processuais finais. Honorários advocatícios conforme pactuado. 

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença 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 SENTENÇA 

Processo: 1010946-78.2018.8.11.0041. Vistos etc. Gabriel Jorge Pimentel 

Schimidt e Raquel Evangelista Porciuncula Schimidt ajuizaram Ação 

Anulatória de Execução Extrajudicial c/c Pedido de Liminar c/c 

Consignação em Pagamento em face de Banco Bradesco S/A. 

Sustentaram os requerentes que possuem junto o requerido um contrato 

de financiamento da quantia de R$ 267.395,77, com o encargo mensal de 

pagamento das parcelas de R$ 3.445,54, debitadas todo dia 20 ao mês. 

Que o requerente ficou desempregado em setembro/2017, quando se 

iniciou o atraso no pagamento das parcelas, dando o requerido entrada na 

execução extrajudicial do contrato. Em 19/01/2018 pagou duas parcelas 

em atraso de setembro e outubro/2017. Que a requerente possui um 

salário líquido de R$ 3.049,35. Que em 09/04/2018 quando foi efetuar o 

pagamento das parcelas em atraso, o requerido já havia consolidado a 

propriedade em seu nome em 27/03/2018, argumentando que nada mais 

podia ser feito pelos requerentes. Aduziu que mesmo tendo pago a 

quantia total de R$ 139.632,91, quase 40% do contrato, o requerido se 

nega a fazer acordo. Argumentaram a ausência de notificação regular dos 

requerentes, ora devedores. Assim, pleitearam a tutela de urgência para 

que fosse autorizada a purga da mora das parcelas vencidas, seja 

levantada a transferência efetivada, que o requerido suspenda os atos de 

expropriação extrajudicial do único bem imóvel dos requerentes, e a 

citação do requerido. Que procuraram diversas vezes o departamento 

financeiro do requerido para renegociação, sem êxito. Alegaram que a 

dívida é controversa. Pediram pela nulidade da execução extrajudicial do 

contrato ante a ausência da notificação necessária à consolidação da 

posse do bem imóvel. Assim, defenderam que no procedimento de 

execução-extrajudicial não foram devidamente intimados, pessoalmente, 

acerca dos leilões, nem tão pouco notificados para purgação da mora. 

Postularam pela concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Pediram assim a nulidade do ato de consolidação da propriedade 

do imóvel, para anular a consolidação da propriedade do imóvel. Pediram a 

procedência da ação, com a anulação da execução do contrato, bem 

como a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. Protestando pelos meios de prova admitidos, 

deu à causa o valor de R$ 267.395,77 (duzentos e sessenta e sete mil 

trezentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos). Com a 

inicial, acostou documentos. Em decisão interlocutória proferida no Id 

12921746, foi concedidos aos requerentes os benefícios da justiça 

gratuita, deferido o pleito de antecipação de tutela, autorizando a 

consignação em Juízo das parcelas vencidas, suspendendo qualquer ato 

de expropriação extrajudicial e mantido os requerentes na posse do bem 

imóvel e determinada a citação do requerido para os termos da ação. 

Compareceram os requerentes na petição de Id 13399056 postulando pelo 

aditamento da exordial, deferimento do pedido liminar de suspensão do 

leilão do imóvel, pedindo ainda pela declaração da nulidade de todos os 

atos que consolidaram o imóvel em favor do banco. Regularmente citado o 

requerido compareceu na petição de Id 14106542, apresentando 

contestação. Em sua defesa, refutou os argumentos dos autores, 

alegando que a autora tomou conhecimento de sua inadimplência através 

do requerente, uma vez que com o mesmo era casada, pedindo ao final 

que a ação seja julgada improcedente. Devidamente intimados os 

requerentes para apresentar impugnação à contestação, compareceu na 

petição de Id 14902852. Designada audiência de conciliação, esta restou 

infrutífera, conforme termo de audiência que aporta aos autos no Id 

15006149, entretanto, conforme se afere da audiência os autores fizeram 

proposta de acordo, assim, considerando os valores depositados nos 

autos, determinou o Juízo a intimação do banco para manifestar-se sobre 

a possibilidade de composição amigável. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisão contratual 

promovida por Gabriel Jorge Pimentel Schimidt e Raquel Evangelista 

Porciuncula Schimidt em face de Banco Bradesco S/A, na qual os 

requerentes pleiteiam a anulação da execução extrajudicial e consolidação 

da posse do imóvel dado em garantia, consoante contrato firmado entre as 

partes, sob o argumento de que não foram devidamente notificados. Em 

decisão interlocutória proferida no Id 12921746, foi concedidos aos 

requerentes os benefícios da justiça gratuita, deferido o pleito de 

antecipação de tutela, autorizando a consignação em Juízo das parcelas 

vencidas, suspendendo qualquer ato de expropriação extrajudicial e 

mantido os requerentes na posse do bem imóvel e determinada a citação 

do requerido para os termos da ação. Regularmente citado o requerido 

compareceu na petição de Id 14106542, apresentando contestação. DO 

MÉRITO As questões aqui em discussão não estão a exigir dilação 

probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando 

assim o julgamento do processo no estado em que se encontra, de 

conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC. 

Sustentaram os requerentes que possuem junto o requerido um contrato 

de financiamento da quantia de R$ 267.395,77, com o encargo mensal de 

pagamento das parcelas de R$ 3.445,54, debitadas todo dia 20 ao mês. 

Que o requerente ficou desempregado em setembro/2017, quando se 

iniciou o atraso no pagamento das parcelas, dando o requerido entrada na 

execução extrajudicial do contrato. Em 19/01/2018 pagou duas parcelas 

em atraso de setembro e outubro/2017. Que procuraram diversas vezes o 

departamento financeiro do requerido para renegociação, sem êxito. 

Alegaram que não foram devidamente notificados do débito, nem tão 

pouco, cientificados acerca do leilão, permitindo a purgação da mora. 

Assim, defenderam que no procedimento de execução-extrajudicial não 
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foram devidamente intimados, pessoalmente, acerca dos leilões, nem tão 

pouco notificados para purgação da mora. Pediram assim a nulidade do 

ato de consolidação da propriedade do imóvel, para anular a consolidação 

da propriedade do imóvel. - Da consolidação em mora Os autores pedem a 

anulação da adjudicação do imóvel em favor do banco requerido, tendo o 

banco alegado a regularidade do procedimento de consolidação da 

propriedade. Verifico que o contrato firmado entre as partes, Instrumento 

Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e 

Constituição e Alienação Fiduciária, entre outras avenças, contrato de nº 

000749691 – 5, constante do Id 12891166, foi celebrado segundo as 

regras previstas na Lei n. 9.514/1997, que trata da alienação fiduciária de 

coisa imóvel. A citada Lei foi editada depois da Constituição Federal de 

1988, de acordo com o processo legislativo nela previsto, ostentando, 

assim, a presunção iuris tantum de que é constitucional, considerando que 

faculta aos fiduciantes, antes da consolidação da propriedade em nome 

do agente financeiro, a oportunidade de quitarem o débito. Por outro lado, 

é certo que, uma vez consolidada a propriedade em nome da instituição 

financeira, com fundamento no caput do art. 26 da Lei n. 9.514/1997, 

registrada em cartório civil de registro de imóveis, opera-se a extinção do 

contrato de financiamento. Para que a propriedade seja consolidada em 

nome do credor (fiduciário), contudo, faz-se necessária a constituição em 

mora do devedor (fiduciante), o que se dá com a sua intimação, na forma 

do art. 26 e seus parágrafos, da Lei 9.514/1997, os quais têm a seguinte 

redação: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e 

constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, 

a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os fins do 

disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou 

procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do 

fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no 

prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a 

data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 

encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 

contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de 

cobrança e de intimação. § 2º O contrato definirá o prazo de carência 

após o qual será expedida a intimação. § 3º A intimação far-se-á 

pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao 

procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por 

solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de 

Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de 

quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3o -A . 

Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de 

títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver 

procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa 

da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, 

retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, 

aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n 

o 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído 

pela Lei nº 13.465, de 2017) (negritei). § 3 o -B. Nos condomínios edilícios 

ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a 

intimação de que trata o § 3 o -A poderá ser feita ao funcionário da 

portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela 

Lei nº 13.465, de 2017) . § 4 o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, 

ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, 

incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário 

encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, 

que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado 

durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação 

local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver 

imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última 

publicação do edital. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) . § 5º 

Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de 

alienação fiduciária. § 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias 

seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias 

recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7 o 

Decorrido o prazo de que trata o § 1 o sem a purgação da mora, o oficial 

do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela 

Lei nº 10.931, de 2004) § 8. O fiduciante pode, com a anuência do 

fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, 

dispensados os procedimentos previstos no art. 27. No caso dos autos, 

com razão a parte autora, pois de fato não ficou demonstrado que o 

mutuário tenha sido notificado pessoalmente, como determina o art. 26, § 

3º, da Lei n. 9.514/1997. É que, nos termos da Lei 9.514/1997, necessária, 

nesses casos, a notificação prévia do fiduciante inadimplente, para 

somente depois efetivar-se a rescisão do contrato e consolidação da 

propriedade na pessoa do credor. E tal notificação, conforme § 3º do art. 

26 da referida Lei, há de se fazer pessoalmente ao fiduciante e não por 

via de editais, ou outro meio que não evidencie efetivamente a notificação 

do mutuário. Da documentação acostada pelos requerentes junto à 

exordial, observo da carta de notificação emitida, Id 12891287, que foi 

encaminhada aos autores, todavia, das certidões que as acompanham 

vejo que não foram entregues aos autores, fazendo constar anotação de 

que não foi entregue pois se trata de endereço antigo. Da nova tentativa 

de notificação encaminhada constou anotação de que a portaria do 

condomínio informou que os notificados mudaram-se, Id 12891287, pág. 

06. No entanto, em seguida constou certidão do Cartório que cumpriu a 

intimação, todavia, esta não restou comprovada, diante das notificações 

inexitosas acima citadas. Assim, in casu, não restou comprovada a 

notificação extrajudicial dos autores/devedores acerca do débito, 

possibilitando a purgação da mora. Ademais, vejo da documentação 

acostada pelo banco requerido em sua defesa, que constou apenas e tão 

somente a certidão contida no Id 12891287, documento acostado à 

exordial, também constante do Id 14106585, que certifica que a intimação 

foi realizada, todavia, não comprova que a carta de intimação foi entregue 

pessoalmente aos requerentes. Deveria o banco requerido apresentar nos 

autos documento comprovando que agiu conforme determina a 

mencionada lei para fins de constituir o devedor em mora. Além disto, não 

consta aos autos nenhuma notificação da data de realização do leilão 

extrajudicial, deixando de comprovar a regularidade do procedimento. 

Assim sendo, o banco requerido não cuidou em comprovar a regular 

notificação prévia dos mutuários, de modo a constituí-los em mora, sendo 

nula a adjudicação do imóvel, objeto da demanda, bem como o ato 

administrativo que rescindiu unilateralmente o contrato firmado entre as 

partes. Neste sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. LEILÃO. NULIDADE. PEDIDO LIMINAR DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O art. 30 da Lei 9.514/97 dispõe sobre a reintegração 

liminar do credor fiduciário na posse do imóvel, desde que comprovada a 

consolidação da propriedade em seu nome, na forma do disposto no art. 

26 do mesmo diploma legal. 2. De acordo com o art. 26, §§ 1º e 3º, da 

referida Lei, o devedor fiduciante deve ser intimado pessoalmente para 

purgar a mora no prazo de 15 dias, sob pena de consolidar-se a posse e 

a propriedade em favor do credor fiduciário. 3. As tentativas de intimação 

da parte agravada não foram feitas no endereço informado no contrato, 

motivo pelo qual não poderia ter sido emitida certidão atestando que a 

devedora fiduciante se encontrava em lugar incerto e não sabido e, por 

conseguinte, não era possível a intimação por edital. 4. Havendo indícios 

de que é nula a consolidação da propriedade em nome da agravante, não 

há que se falar em reintegração de posse do imóvel. 5. Recurso 

conhec ido e  desprov ido.  (TJ-DFT,  Acórdão 1128026 , 

07040936620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª 

Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

EM NOME DO CREDOR FIDUCIANTE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA. NULIDADE. HONORÁRIOS. 

MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Para a constituição do devedor em 

mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento (AgRg no REsp 

1249864/SC, Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. DJe 13/11/2012). 2. 

Fixados os honorários advocatícios segundo os preceitos do art. 20, §4º, 

do Código de Processo Civil, e com a necessária razoabilidade, mantém-se 

a quantia arbitrada na instância de origem. 3. Recurso conhecido e 

desprovido" (Acórdão n.884546, 20140111145348APC, Relator: CARLOS 

RODRIGUES, Revisor: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 04/08/2015. Pág.: 323) 

Com efeito, impende ressaltar que compete ao réu comprovar, 

minimamente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
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direito do autor (art. 373, II, do CPC). Logo, merece acolhimento o pedido 

dos autores. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. E de 

consequência, declaro nula a consolidação da propriedade do imóvel 

realizada na margem do imóvel registrado junto à matrícula n.º 118.459 no 

Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. Consequentemente nula a 

execução extrajudicial realizada. Oficie-se ao Cartório acerca da nulidade 

ora reconhecida, a fim de que proceda às baixas necessárias, referentes 

à consolidação da propriedade do imóvel averbada sob nº 07 da matrícula 

de n. 118.459, Livro 2, naquele RGI. Diante dos valores depositados pelos 

autores nos autos, consoante extrato da Conta Única que acompanha a 

presente sentença, que tratam das parcelas em atraso, do contrato ora 

discutido, determino que sejam levantados em favor do banco. Assim, 

libere-se em favor do banco requerido as quantias depositadas nos autos, 

devendo-se fazer o abatimento do montante que se encontra em atraso, 

referente ao contrato firmado entre as partes, sob nº 749691-5, ora 

discutido (Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de 

Imóvel, Venda e Compra e Constituição e Alienação Fiduciária, entre 

outras avenças, contrato de nº 000749691 – 5, constante do Id 

12891166). E para tanto, expeça-se alvará ao banco requerido, com os 

rendimentos creditados no período. Assim, intime-se o banco requerido 

para informar os dados bancários do autorizado para proceder à 

expedição de alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, 

parágrafo 5º da Resolução nº 15/2012/TP. Condeno o requerido ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, na forma da previsão 

contida no parágrafo único do artigo 85 do CPC. 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, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006432-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICECLEIA DE SOUZA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006432-48.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 01.149.953/0001-89, com sede em São 

Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Alicecleia de Souza 

Neves, brasileira, inscrita no CPF sob n. 052.024.041-31, residente e 

domiciliada nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que 

firmou com a requerida uma cédula de crédito bancário n. 

12039000197741, em 16/03/2018, no valor de R$ 26.400,00 para 

pagamento em 48 parcelas de R$ 965,01, tendo como garantia a alienação 

fiduciária do seguinte bem: Marca FIAT, Modelo PALIO FIRE WAY 

CELEBRATION2 1.0 8V FLEX 4P, Cor BRANCA, Ano de Fabricação/Modelo 

2016/2016, Chassi 9BD17144ZG7578015, Placa QBR 1323. No entanto, a 

requerida não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir 

de 19/08/2018, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação da requerida para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 35.148,00 (trinta e cinco mil, cento e quarenta e oito 

reais). A inicial veio instruída com os documentos necessários, dentre eles 

o contrato em que se funda o pedido, e também a notificação extrajudicial 

pela qual foi a requerida constituído em mora. Em decisão proferida junto 

ao ID 18735997 foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da 

garantia fiduciária, ordenando-se a citação da requerida para os termos 

da ação. O bem foi apreendido ID 24971682 e a requerida devidamente 

citada, certidão de ID 29219708. Embora devidamente citada, a requerida 

permaneceu silente, consoante certidão de ID 31278511. 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 BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento contra Alicecleia de Souza Neves, 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 citada para os termos da presente ação, a requerida deixou 

transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, sendo assim 

declaro a requerida 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 CPC. Extrai-se dos 

autos o desinteresse da requerida em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos 

nenhuma peça de defesa. Por fim, com a documentação que instrui a 

inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário (ID 18036297) e a 

notificação extrajudicial de ID 18036298, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora da requerida. 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 a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Deixo de acolher o pedido de baixa de 

restrição junto ao RENAJUD, posto que não houve nenhuma determinação 

anterior deste juízo determinando a inclusão de restrição judicial perante 

ao DETRAN. 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, 28 de abril de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045136-67.2018.8.11.0041

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:

JOSE NILTON MAIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1045136-67.2018.8.11.0041. Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consorcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Jose Nilton Maia de Souza, no entanto, requereu ao Id 

30072522, desistência do feito. O requerente apresentou o termo de 

restituição do bem, constante no Id 31051257. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de oficiar ao CIRETRAN 

(RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. No tocante ao 

pedido de baixa do gravame do veículo de Id 30072522, por se tratar de 

averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da própria 

alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Deixo de oficiar ao SERASA, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àquele órgão. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 de 

abril 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
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1016661-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR 

AUTOS Nº 1016661-33.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ROSENWAL 

RODRIGUES DOS SANTOS REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ W Vistos. Trata-se 

de Ação Popular ajuizada por Rosenwal Rodrigues dos Santos em 

desfavor do Município de Cuiabá, almejando a declaração de nulidade de 

atos administrativos apontados como “inconstitucionais, ilegais e imorais, 

no que tange a realização de lançamento como devedores os Munícipes 

que não adimplirem com o valor do pagamento do IPTU 2020 em razão da 

necessidade de se considerar a realidade fática pública e notário causada 

pela pandemia do Covid-19.” Na peça inaugural, sustenta a parte autora 

ser de conhecimento público e notório a crise decorrente da pandemia, 

decretada oficialmente pela Organização Mundial da Saúde em razão do 

COVID-19. Aduz que, neste cenário, “o Estado Brasileiro, entre outras 

medidas, aprovou a Lei n.º 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública” e o Decreto n.º 

10.282/2020, que regulamenta a supracitada lei e defini os serviços 

públicos e as atividades essenciais. Acrescenta que “diversas Prefeituras 

têm adiado a cobrança do IPTU”, assim como que o Comitê Gestor do 

Simples Nacional emitiu a Resolução CGSN n º 154, de 03 de Abril de 

2020, que dispõe sobre a prorrogação de prazos de pagamento de 

tributos no âmbito do simples nacional, em razão da pandemia da 

COVID-19. Argumenta, ainda, a parte autora que “a ocorrência de fatos 

extraordinários, não imputáveis ao devedor solvente, e que o impeça de 

cumprir a tempo e modo a obrigação, afasta a ‘mora debitoris’”, bem como 

que “a atual crise do COVID-19 (..) constitui evidentemente situação de 

força maior”. Nessa perspectiva, requer a “concessão de tutela 

antecipada para tão-somente a possibilidade jurídica/constitucional de 

postergação por 120 dias do vencimento do valor do pagamento do IPTU 

2020 em razão da necessidade de se considerar a real idade fát ica públ 

ica e notária causada pela pandemia do Covid-19”. Pugna, ainda, pela 

“estipulação de multa diária como medida de coerção, conhecida também 

como astreintes” (Id. nº 31242276, pág. 23). No mérito, requer a 

ratificação da tutela provisória de urgência antecipada, “para que se tenha 

a postergação de 120 dias do vencimento do valor do pagamento do IPTU 

2020”. É a síntese. DECIDO. Ab initio, ante a existência de tópico da 

petição inicial destinado especificamente a tratar da alegada “repetição de 

indeferimento de petições iniciais”, pontuo apenas que todos os decisuns 

proferidos por este Juízo são devidamente fundamentados. Logo, ante o 

indeferimento da petição inicial, compete à parte autora que eventualmente 

não concordar com os fundamentos jurídicos do ato judicial exarado 

interpor o recurso cabível. Passando à análise da hipótese ora sub judice, 

desde já, ressalto que a petição inicial apresentada não comporta destino 

diverso, haja vista que o caso também é de indeferimento, consoante 

passo a expor. A ação popular foi delineada no artigo 1º da Lei nº 

4.717/1965, que preceitua: Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima 

para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao 

patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de 

entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, 

art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União 

represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços 

sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou 

custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de 

cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas 

incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e 

dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 

subvencionadas pelos cofres públicos”. A Constituição Federal ampliou o 

objeto da ação popular, pois o inciso LXXIII do art. 5º prevê a possibilidade 

de ajuizá-la com o fito de “anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”. Ou seja, a ação popular tem 

por escopo desconstituir ou invalidar ato administrativo lesivo a um desses 

interesses tutelados, devendo a pretensão do autor popular ser passível 

de subsunção numa das hipóteses previstas na Lei nº 4.717/65 (arts. 2º, 

3º e 4º) ou na Constituição Federal (art. 5º, inciso LXXIII). A propósito, 

calha invocar a abalizada doutrina de Rodolfo de Camargo Mancuso, que 

assim dispõe: “Pelo que já se desenvolveu anteriormente, pode-se afirmar 

que na ação popular o pedido imediato é de natureza 

desconstitutiva-condenatória, ao passo que o pedido mediato será, 

precipuamente, a insubsistência do ato lesivo a estes interesses difusos: 

a) patrimônio público, (...); b) meio ambiente, no sentido atual desse 

conceito; c) moralidade administrativa, (...); d) Estado ou sociedade civil 

enquanto consumidores, (...)” [1]. Como se vê, incabível a propositura de 

ação popular para veicular tão somente pretensão condenatória 

[obrigação de fazer ou de não fazer], pois a própria finalidade de proteção 

aos interesses difusos tutelados impõe à desconstituição do ato 

administrativo, lesivo àqueles interesses. No caso em apreço, no entanto, 

a parte autora almeja a “concessão de tutela antecipada para tão-somente 

a possibilidade jurídica/constitucional de postergação por 120 dias do 

vencimento do valor do pagamento do IPTU 2020” (Id. nº 31242276, pág. 

23). Portanto, muito embora não tenha requerido explicitamente, no pedido 

de tutela de urgência, almeja a constituição de obrigação de fazer, haja 

vista que pretende seja exarada ordem judicial que compila o ente 

requerido a realizar a “postergação” do Imposto Predial Territorial Urbano – 

IPTU. Aliás, tanto almeja a parte autora que seja constituída uma obrigação 

de fazer que pleiteiou a“estipulação de multa diária como medida de 

coerção” (Id. nº 31242276, pág. 23). É evidente, pois, que a pretensão da 

parte autora ostenta cunho condenatório, no sentido de ser ver suspensa 

a exigibilidade de tributo municipal. Com efeito, na casuística presente, o 

pedido final se reveste em uma obrigação de fazer, o que não é admitido 

em sede de ação popular, pois nesta deve o autor expressamente buscar 

a nulidade ou anulabilidade de um ato administrativo lesivo aos interesses 

tutelados por esse tipo de demanda. Além do fundamento já exposto, é 

cediço que resta inadequada a utilização de qualquer ação coletiva para 

manejar pretensão que envolva tributo, ante a vedação legal contida no 

art. 1º, caput e parágrafo único da Lei nº 7.347/85. Nesse sentido, vide os 

julgados a seguir, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. 

MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. MANEJO DE AÇÃO COLETIVA 

PARA VEICULAR PRETENSÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS. VEDAÇÃO 

LEGAL. AÇÃO POPULAR CONTRA VEDAÇÃO EXPRESSA NO TEXTO DE 

LEI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE INDIVIDUAL. LIDE 

MANIFESTAMENTE TEMERÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VALOR 

DA CAUSA. INESTIMÁVEL. -CAPUT- E PARÁGRAFO SEGUNDO DO 

ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A ação popular tem fins 

preventivos e repressivos da atividade administrativa ilegal e lesiva ao 

patrimônio público. Preventivo de lesão, pode ser ajuizada antes da 

consumação dos efeitos lesivos do ato. Como meio repressivo, poderá ser 

proposta depois da lesão para reparar o dano. 2. Não será cabível ação 

popular para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições 

previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS ou 

outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser 

individualmente determinados (aplicação do parágrafo único do art. 1º da 

Lei nº 7.347/1985; Lei pertencente ao microssistema legal para defesa da 

tutela coletiva). 3. (...) 4. A inadequação da via eleita escolhida pelos 

autores, portadores de amplo e notório saber jurídico, que interpuseram 

ação e/ou recurso contra texto expresso de Lei, com pretensão 

patrimonial que não se relaciona com a defesa do patrimônio público, nem 

o pleito de prevalência de exegese que exclua da incidência do ICMS, 

cuida-se de demanda que visa interesse individual e contrário aos 

objetivos da ação popular. 5. (...). 6. Recurso conhecido e desprovido, 

com aplicação de multa.” (TJDF; Proc 0700.01.7.132016-8070018; Ac. 

105.3827; Rel. Desig. Des. Alfeu Machado; Julg. 11/10/2017; DJDFTE 

20/11/2017). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. MATÉRIA 

TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO EXTINTO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação popular não é via adequada para veicular 

pretensões em matéria tributária, conforme já reconheceu esta Sétima 

Turma: (TRF da 1ª Região, Quarta Turma, AC 0034522-60.2011.4.01.3700, 

Rel. Des. Federal REYNALDO FONSECA, Rel. Convocado Juiz Federal 

RAFAEL PAULO SOARES PINTO, DJ 19.06.2015). 2. A autora não apontou 

ato lesivo concreto praticado pelo réu. A cobrança de tributo 

inconstitucional não satisfaz a exigência processual, a uma, porque é 

decorrência lógica da criação do tributo e, a duas, tendo em vista que não 

há nem mesmo indícios de que houve exigência das contribuições 

previdenciárias declaradas inconstitucionais mesmo após a dispensa de 
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sua cobrança por força da Resolução nº 26/2005 do Senado Federal, que 

suspendeu a execução do art. 12, I, ‘h’, da Lei nº 8.212/91. 3. Evidenciada 

a inadequação da via eleita, não havia margem para a emenda da petição 

inicial. 4. Apelação a que se nega provimento.” (TRF 1ª R.; Ap-RN 

0007589-48.2010.4.01.4100; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. José Amilcar 

Machado; DJF1 08/09/2017). Assim sendo, considerando que a ação 

popular é o instrumento apto a anular ato lesivo ao patrimônio público ou 

de entidade de que o estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, incabível o seu manejo na 

hipótese em análise. Por conseguinte, o pedido não encontra amparo em 

nenhuma das hipóteses de manejo da ação popular, as quais, consoante 

já exposto, pressupõem a prática de ato nulo ou anulável, do qual resulte 

necessariamente lesão ao patrimônio público ou aos demais interesses 

tutelados. Dessa maneira, demonstrada a utilização do instrumento 

processual inadequado para a pretensão almejada, a parte autora carece 

de interesse de agir, na modalidade adequação, autorizando o 

indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III, CPC) e a extinção do 

feito sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, CPC). Ressalto que, 

por se tratar de matéria de ordem pública, a falta de interesse processual 

pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado nos termos o § 3º do art. 485 

do Código de Processo Civil. Friso, ainda, que as duas modalidades de 

interesse processual – adequação e necessidade – devem estar 

presentes, sendo que à falta de qualquer delas, a parte torna-se 

carecedora do direito de agir, dando lugar ao indeferimento da petição 

inicial e/ou a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Sobre o interesse de agir, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O 

Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma: “A aferição do interesse de agir se 

dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela 

jurisdicional (também chamada de “interesse-necessidade”) e adequação 

da v ia processual  (ou “ in teresse-adequação”) .  Haver á 

interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado 

pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. (...) 

Além disso, impõe-se o uso de via processual adequada para a produção 

do resultado postulado. Assim, por exemplo, aquele que não dispõe de 

título executivo não tem interesse em demandar a execução forçada de 

seu crédito, pois não é esta a via processual adequada para aqueles que 

não apresentem um título hábil a servir de base à execução (arts. 783 e 

803, I)[2].” Nesse diapasão, especificamente na ação popular, sendo o 

provimento buscado do tipo desconstitutivo-condenatório (art. 11, Lei nº 

4.717/65), somente haverá interesse de agir quando o autor tiver narrado 

a ocorrência de ato do qual decorra uma lesão [já consumada ou em 

iminente risco de consumação] a um dos interesses suscetíveis de tutela 

por esse tipo de ação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Dessa 

forma, uma vez ausente o interesse de agir, no binômio 

necessidade/adequação da via processual eleita, em face da situação de 

fato e pedidos apresentados, o indeferimento da petição inicial é medida 

que se impõe. Ressalto que, in casu, não há que se falar em decisão 

surpresa ou ofensa ao inscrito nos arts. 9º e 10 do Código de Processo 

Civil, porquanto o indeferimento de plano da inicial, ante a manifesta 

inidoneidade da ação proposta ao escopo visado, revela a inutilidade do 

contraditório no caso concreto. Nesse sentido, aliás, transcrevo a seguir o 

julgado da lavra do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO/ALVARÁ JUDICIAL – 

EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE TÍTULO DE 

ELEITOR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INÉPCIA DA INICIAL – 

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – 

DEFERIMENTO – OFENSA AO ART. 10, DO NCPC – PRINCÍPIO DA 

NÃO-SURPRESA - INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

O art. 5º da Lei nº. 1.060/50, enfatiza que o julgador somente deve 

indeferir o pedido de justiça gratuita se tiver fundadas razões, sob pena 

de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/88. O Novo Código de Processo Civil, 

em seu art. 10, exige que o juiz, antes de decidir o processo 

(entendendo-se aí o INDEFERIMENTO da INICIAL), deverá sempre ouvir as 

partes. Contudo, esse dispositivo, que homenageia o princípio do 

contraditório e evita aquilo que está se chamando de “julgamento 

SURPRESA”, incide apenas nas hipóteses em que o contraditório esteja 

formado, ou seja, pressupõe que a petição INICIAL esteja em ordem e que 

o réu já tenha sido citado. Se o juiz não mandou citar o réu e decidiu pelo 

INDEFERIMENTO da INICIAL, não pode estar violando o contraditório. É 

esse o caso dos autos. Recurso parcialmente provido apenas para 

conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita.” (TJMT, N.U 

0003499-32.2016.8.11.0007, Ap 144607/2016, DES.SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). Com efeito, propiciar a 

aplicação do princípio da não surpresa no caso sub examine daria azo a 

um contraditório inútil, daí porque descabe cogitar de nulidade da sentença 

por violação ao referido princípio. Por fim, anoto que é de conhecimento 

deste Juízo que o Município de Cuiabá prorrogou, após o ajuizamento da 

ação, o vencimento do IPTU 2020 para 13 de julho do corrente ano[3]. E, 

apenas em caráter obiter dictum, destaco que, tendo em vista o disposto 

nos artigos 97, 111 e 151, todos do Código Tributário Nacional, não 

competiria a este Juízo a aplicação por analogia de qualquer outra norma 

federal para determinar a suspensão do crédito tributário, posto que 

significaria ampliação do rol taxativo[4] previsto no citado art. 151. Pelo 

exposto, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do 

Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do 

mesmo estatuto processual. Por não vislumbrar a ocorrência de litigância 

de má-fé, deixo de condenar o autor popular ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme disciplina o art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Nos termos art. 19 da Lei n.º 

4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após 

escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo. Com o retorno dos autos, caso tenha sido 

confirmada a presente sentença pelo Tribunal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Abril de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Ação popular, 8ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 110. [2] CÂMARA, Alexandre 

Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017. [3] 

http://www.cuiaba.mt.gov.br/fazenda/iptu-e-issqn-confira-as-principais-m

edidas-do-novo-decreto-munic ipal /21727 [4]  “Consol idou-se o 

entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no 

julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do 

RESP. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz FUX, Tema 

378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as 

hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito” (STJ; REsp 1.381.254; 

Proc. 2013/0109841-8; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho; Julg. 25/06/2019; DJE 28/06/2019).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 21075 Nr: 313-31.1995.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

VALDECIR FELTRIN, GASPAR JACOBINA TURIBIO, OIRAN FERREIRA 

GUTIERREZ, ROBERTO AKIO MIZUUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, BRUNO HOMEM DE 

MELO - OAB:PROCURADOR, PAULO FERREIRA ROCHA - PROMOTOR 

DE JUSTIÇA - OAB:3156-A/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, Clodoaldo Aparecido G. de Queiróz - DEFENSOR - 

OAB:5350, José Francisco de Souza Fernandes - OAB:5977-A, 

KELLY CHRISTINA VERAS OTACIO MONTEIRO (DEF. PÚBLICA) - 

OAB:6.088/MT, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT, WILSON SAENZ 

SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 4. Dispositivo:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

Julgo Parcialmente Procedentes os pedidos formulados na presente Ação 

Civil Pública, o que faço para CONDENAR solidariamente os requeridos 

Tuiu-Tur, Valdecir Feltrin, Oiran Ferreira Gutierrez e Roberto Akio Mizuuti à 
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obrigação de ressarcir os danos causados ao erário do Estado de Mato 

Grosso.

Considerando que o Ministério Público indicou de forma pormenorizada os 

bilhetes emitidos em duplicidade (fls. 248), TORNO LÍQUIDA a obrigação no 

valor correspondente aos pagamentos efetuados em duplicidade, na 

forma abaixo discriminada:

fatura nº 5696 (doc. f ls.  12),  t i radas para o trecho 

Cuiabá/Salvador/Cuiabá, tendo como beneficiário ANDREA BELTRÃO, 

pago através da NPDO nº 3813 (doc. fls. 10) e Ordem Bancária nº 11.572 

(doc. fls. 11), no valor de Cr$ 34.324,00;

b) fatura nº 5696 (doc. fls. 12), tirada para o trecho 

Cuiabá/Salvador/Cuiabá, tendo como beneficiário MONTEIRO, pago através 

da NPDO nº 3813 (doc. fls. 10) e Ordem Bancária nº 11.572 (doc. fls. 11), 

no valo de Cr$ 55.370,00;

c) fatura nº 5878 (doc. fls. 31), tirada para o trecho Cuiabá/Belem/Cuiabá, 

tendo como beneficiária MÁRCIA TORRES, pago através da NPDO nº 4242 

(doc. fls. 29) e Ordem Bancária nº 11.678 (doc. fls. 30), no valor de Cr$ 

56.032,00;

d) fatura nº 5878 (doc. fls. 31), tirada para o trecho Cuiabá/Maceio/Cuiabá, 

tendo como beneficiário Almir Quintino, pago através da NPDO nº 4242 

(doc. fls. 29) e Ordem Bancária nº 11.678 (doc. fls. 30), no valor de Cr$ 

49.628,00;

e) fatura nº 5796 (doc. fls. 20), tirada para o trecho Cuiabá/Natal/Cuiabá, 

tendo como beneficiário Odair Rodrigues, pago através da NPDO nº 4121 

(doc. fls. 18) e Ordem Bancária nº 8.682 (doc. fls. 19), no valor de Cr$ 

47.932,00; e, por fim,

f) fatura nº 5797 (doc. fls. 24), tirada para o trecho Cuiabá/Vitória/Cuiabá, 

tendo como beneficiário TOMAS VASCONCELOS, pago através da NPDO 

nº 4121 (doc. fls. 18) e Ordem Bancária nº 8.682 (doc. fls. 19), no valor 

de Cr$ 35.810,00”.

O valor da condenação acima indicado deverá ser acrescidos de juros de 

mora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 55043 Nr: 104-67.1992.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMPANHIA DE 

HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MT, VIRGINIO MUZZI, WILTON 

ALVES CORRÊA, AQUÁRIO ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A, OTÁVIO 

JACARANDÁ, ANILDO LIMA BARROS, PAULO SÉRGIO DA COSTA 

MOURA, LUIZ AFFONSO DELIBERADOR MICKOSZ, MAURA CÂNDIA DE 

LIMA, INGO GERALDO GUNTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALBERTO ANDRÉ 

LASCH - OAB:4.324/MT, DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6491-B, FABIO CESAR GUIMARAES NETO - Defensor - 

OAB:2120/MT, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, JOÃO AFONSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:1417, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO - OAB:OAB MT 3326, 

JULIANO PEDRO GIRARDELLO - OAB:4.921/MT, LAURA APARECIDA 

MACHADO ALENCAR - OAB:4639 MT, MARCELO DOS SANTOS ALVES 

CORRÊA-PROMOTOR JUSTIÇA - OAB:6500, MILTON ALVES 

DAMACENO - OAB:3.620/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT, SANTOS DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:1360/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:4862-A

 Julgo improcedentes os pedidos em relação aos requeridos Virginio 

Muzzi; Paulo Sérgio da Costa Moura, Ingo Geraldo Gunther e Maura Candia 

de Lima, em razão da ausência de provas que teriam concorrido ou se 

beneficiado do ato declarado nulo. Por consequência, julgo extinto o 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Transitada em julgado, procedam-se as anotações 

necessárias e, não havendo pendências, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 237680 Nr: 6770-93.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

CARLOS MARINO SOARES SILVA, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA 

MODESTO, JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARRETEIRO CEREALISTA 

ALIANÇA LTDA, VALDENÊ LEANDRO DA SILVA, WELLINGTON BASTOS 

BARRETO, MARCELO ROBERTO GNUTZMANN DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BARDUSCO 

SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:P. DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:, Adriano Teixeira de Gois - OAB:15716/E, ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18100, ANDRÉ STUMPF JACOB GONÇALVES - 

OAB:5.362/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:14.920-E, UEBER ROBERTO 

DE CARVALHO - OAB:4.754/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464, 

ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 Vistos etc.

 Esta ação estava suspensa em razão da repercussão geral reconhecida 

no RE n.º 852.475/SP. O recurso foi julgado e reconheceu a 

imprescritibilidade das ações de ressarcimento fundadas em ato doloso 

tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

 Assim, o feito deve prosseguir pelo rito previsto na Lei n.º 7.347/85.

 Certifique a sra. Gestora se há algum mandado ou carta precatória 

pendente de cumprimento e se todos os requeridos foram citados. Em 

caso positivo, certifique-se se decorreu o prazo para resposta.

 Certifique-se, também, sobre a regularidade do cadastro dos advogados, 

para que não haja nulidade de intimação.

 Após, abra-se vista a representante do Ministério Público para 

manifestação, inclusive acerca da petição juntada às fls. 2.634/2.637.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.
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